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plèiade de sessions de treball la munió de continguts que giraven 
al voltant del lema de la Jornada, enguany: Transformacions estra-
tègiques per a l’economia catalana.

La Jornada 2014 tenia per leitmotiv quines transformacions estra-
tègiques són les més adients per a l’economia catalana i com es 
poden implementar. 

La Jornada d’enguany va ser el primer acte emblemàtic del nou 
Col·legi d’Economistes de Catalunya, resultat de la unificació dels 
col·legis de Titulats Mercantils i Empresarials i del Col·legi d’Econo-
mistes. Ben segur que la mostra més fefaent que la nova Corpora-
ció es veu enfortida per la fusió de tots els professionals que pres-
ten els seus serveis en favor de l’economia i l’empresa va ser la 
massiva afluència de participants, tant és així que per primera ve-
gada a la història es va depassar amb escreix el miler d’assistents.

Conferència inaugural. L’inici de la Jornada va ser encapçalat 
per la superba i apreciada Conferència inaugural del magnífic pro-
fessor Joan Tugores Ques qui, de manera sòlida, rigorosa i ente-
nedora va il·lustrar els reptes d’abast històric, interrogant-se en 
quin nou món ens trobem? I com podem optimitzar les nostres 
potencialitats? Quina serà la governança de la globalització? Com 
aconseguirem nous equilibris raonables locals/globals, mercats/
governs? Va llençar una colla de missatges per al present i el futur 

de com treure profit de tot el potencial del 
país (principi d’activació); quin enfoca-
ment cal donar a la productivitat (gaudi-
nià: tecnologia + creativitat); orientar el 
model productiu mitjançant una reassig-
nació dels factors i millorant el posiciona-
ment global i, quant al finançament, un 
canvi de paradigma: rent seeking versus 
profit seeking!; i amb un millor reparti-
ment dels ajustaments de la crisi i dels 
eventuals dividends de la recuperació i 
de la globalització. Tot plegat, a la recer-
ca d’equilibris raonables més que pèn-
dols: buscant complementarietats entre 

mercats i institucions; aconseguint una millor eficiència compatible 
amb la cohesió social; i que els desitjables guanys de competitivitat 
no augmentin la desigualtat. I, finalment, i no menys important, 
reivindicant el fonament del model europeu que fa possible i desit-
jable la complementarietat entre progrés, democràcia i benestar.

Conferència de cloenda. La culminació de la Jornada la consti-
tueix la conferència de cloenda que demanem a un empresari. 
Enguany, ha estat Ignasi Biosca Reig, conseller delegat de Reig 
Jofre, nét del fundador, i president de CataloniaBio, un empresari i 
una empresa d’allò més adient per estimular les nostres capacitats 
empresarials com a país. Reig Jofre no para de créixer i de superar 
reptes, essent un referent mundial en determinades especialitats 
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l compendi d’actes inherent a la Jornada Anual dels 
Economistes comprèn: 

Nota d’opinió. Dilluns 27 d’octubre es va fer una 
roda de premsa per tal de presentar l’habitual Nota 

d’opinió del Col·legi que es presenta als mitjans de comunicació 
amb motiu de la Jornada Anual dels Economistes. Enguany es va 
posar l’èmfasi en la necessitat d’endegar a Catalunya transforma-
cions estratègiques que facin possible un creixement intel·ligent, 
sostenible, integrador, vertebrat sectorialment i alineat amb Euro-
pa, com ara el reforç del paper de la indústria i dels serveis de més 
valor afegit, l’impuls d’un model energètic competitiu, sostenible i 
social, l’adopció d’un sistema fiscal modern, l’impuls a la recupe-
ració del finançament bancari i la consolidació del no bancari, la 
potenciació dels sistemes d’innovació i d’educació, el conreu de 
l’excel·lència empresarial, prenent la societat i la seva cohesió com 
a eixos centrals. En la presentació de la nota d’opinió, una dotzena 
de mitjans de comunicació van acudir a la roda de premsa, amb la 
consegüent amplificació d’impactes a la societat.

Sopar dels Economistes. Constitueix l’aspecte festiu de la Jor-
nada, de retrobament entre els companys de professió, i s’aprofita 
per fer distinció de la professió des de diferents vessants. Un és el 
Premi Joan Sardà Dexeus de la Revista Econòmica de Catalunya, 
que premia el millor llibre d’economia i la millor trajectòria professi-
onal. Tanmateix, els Premis de Reco-
neixement de cada any que el Col·legi 
atorga posen nom i cara públicament, 
per les seves aportacions i vàlua, al Mi-
llor Despatx Professional, a l’Economis-
ta d’Empresa i als Millors Currículums 
Universitaris.

Jornada Anual del Col·legi. La ciutat 
de Barcelona va acollir, divendres 14 de 
novembre, la Jornada dels Economis-
tes, en el transcurs de la qual, al llarg 
d’un intens matí, es van debatre en una 

La Jornada dels 
Economistes va 
tenir una munió 
d’impactes 
mediàtics així com  
a les xarxes socials”
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farmacèutiques, i de les capdavanteres en cotització borsària del 
sector. Durant la conferència, va afirmar que el mercat és el món; 
que només la innovació manté l’empresa viva i atractiva; que calen 
nous models d’interrelació entre empreses, que són la clau de 
l’èxit, i que cal incorporar diferents models de finançament i d’es-
tructures de capital. Va concloure dient: “Cal ser valent, ambiciós i 
estar disposat a competir amb intel·ligència amb qualsevol com-
panyia del món”.

Sessions professionals i estratègiques. Entremig de les dues 
guindes que van suposar les conferències inaugural i de cloenda, 
van transcórrer les 13 sessions (una doble) de treball. 

La dualitat de sessions professionals i estratègiques de la Jornada 
es va poder combinar harmònicament en el dos torns de sessions 
a gust dels assistents, ja sigui participant en una sessió professio-
nal i una altra d’estratègica o bé les dues professionals o estratè-
giques. Així la fiscalitat, l’auditoria, l’anàlisi d’empreses, el finança-
ment de l’activitat econòmica, els procediments concursals i 
l’empresa familiar s’entremesclaven amb les transformacions so-
cials, la reassignació de recursos productius, l’energia, l’economia 
social, el bon govern i el posicionament global de Catalunya. 

Més endavant figura el relat de cadascuna de les sessions fet per 
l’introductor, peça cabdal per al bon funcionament de la Jornada, 
amb els principals punts que van sorgir en el decurs de la sessió, 
així com les conclusions i les propostes que se n’hagi pogut extreu-
re. A més de la ressenya de la sessió, també es pot fer clic en les 
presentacions que van utilitzar els ponents en la seva dissertació.

Ressò de la Jornada. El conjunt d’actes que componen la Jor-
nada Anual, a més de tenir una gran capacitat de convocatòria i de 
positiva valoració per part dels assistents, té una estimable reper-
cussió en els mitjans de comunicació i dóna al Col·legi la màxima 

ANTON GASOL 
I MONTSERRAT 
NAVARRO
Directors tècnics 
de la Jornada 
dels Economistes.

visibilitat per la seva contribució a l’anàlisi i a la nostra competència 
professional pel que fa a la capacitat de reflexió i proposta en ma-
tèria econòmica i empresarial. La Jornada Anual va estar coberta 
per una dotzena de mitjans de comunicació –premsa, ràdio i tele-
visió– desplaçats a cobrir el desenvolupament de l’acte que es van 
traduir en gairebé en una munió d’impactes mediàtics així com en 
un nombre elevat de tuits amb l’etiqueta #economistes.cat14, i 
força fotos de la Jornada publicades a les xarxes socials.  

Jornada Anual a les seus territorials de Lleida, Tarragona i 
Girona. La celebració de la Jornada té un caràcter descentralitzat 
i, per això, se celebra, a més de a Barcelona, a tots els altres àmbits 
territorials del Col·legi, amb continguts que, tot i estar en relació 
amb el lema anual de la Jornada, tenen especificitat i característi-
ques pròpies. També en aquest cas figuren les ressenyes de la 
Jornada a les seus fetes per cadascun dels organitzadors.

Tot plegat figura a continuació en aquest número especial digital 
sobre el desenvolupament i continguts de la 19a Jornada Anual del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya. n
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Nomenament col·legiats

El degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Joan B. Casas, va iniciar l’ordre 
del dia informant de la proposta del Comitè Permanent per als dos nomenaments

E l Comitè Permanent ha propo-
sat que aquest any es nomeni 
Col·legiat de Mèrit Antoni Cas-
tells Oliveres i Col·legiat d’Ho-

nor, Mariano Marzo.

Antoni Castells, Col·legiat de Mèrit
De Castells, el degà Joan B. Casas va ex-
posar que és doctor en Ciències Econòmi-
ques per la Universitat de Barcelona, cate-
dràtic d’Hisenda Pública per la mateixa 
Facultat i acadèmic numerari de la Reial 
Acadèmia de Ciències Econòmiques i Fi-
nanceres. És president del Consell Asses-
sor de la Fundació Catalunya-Europa, 
membre del Consell Consultiu de FUNCAS, 
membre del Patronat de la Fundació Arxiu 
Tarradellas i director d’EuropeG, Grup 
d’Opinió i Refl exió en Economia Política. 

Especialista en temes de federalisme fi s-
cal, hisenda autonòmica i local, economia 
regional i economia de l’estat del benestar, 
és autor de nombrosos estudis i publicaci-
ons sobre aquestes matèries. 

També és fundador i codirector del curs de 
postgrau (actualment màster) en Hisenda 
Autonòmica i Local, cofundador i primer 
director de l’IEB (Institut d’Economia de 
Barcelona), centre d’investigació de refe-
rència en federalisme fi scal i economia re-
gional. 

Ha estat economista de la Divisió Interna-
cional i economista del Servei d’Estudis de 
Banca Catalana, economista de la Corpo-
ració Metropolitana de Barcelona, síndic 
de la Sindicatura de Comptes de Catalu-
nya, membre de la Comissió Mixta de Va-
loracions Estat-Generalitat, membre espa-
nyol del Tribunal de Comptes Europeu, 
parlamentari en el Parlament de Catalunya 
i conseller d’Economia i Hisenda de la Ge-
neralitat de Catalunya. 

Antoni Castells ha estat nomenat Col·legiat 
de Mèrit del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya per la seva trajectòria professional 
destacant les seves aportacions en econo-
mia regional i federalisme fi scal, la seva 

de Mèrit i d’Honor
EL COL·LEGI NOMENA ELS NOUS COL·LEGIATS

Manté una relació continuada amb la in-
dústria del petroli i del gas i ha treballat a 
Europa, els EUA, l’Amèrica del Sud, l’Orient 
Mitjà i el nord d’Àfrica. Ha publicat més d’un 
centenar de treballs en revistes científi ques, 
ha editat o ha coeditat 15 llibres i ha presen-
tat més de 100 ponències a conferències i 
congressos. Ha format part dels consells 
editorials de revistes de gran prestigi inter-
nacional en el camp de la geologia. ■

Col·legiats de Mèrit  
(1987 - 2012)
Pasqual Maragall 
Narcís Serra 
Andreu Mas-Colell
Joaquim Muns  
Josep M. Bricall
Amadeu Petitbó 
Antoni Serra Ramoneda
Ernest Lluch
Josep Oliu
Jacint Ros Hombravella
Guillem López Casasnovas
Francesc Granell
Antonio Argandoña
Mercè Sala
Martí Parellada
Isidre Fainé
Artur Saurí 
Lluís Barbé
Alfred Pastor
Joan Canals
Joan Hortalà 
Enric Genescà
Carles A. Gasòliba

Col·legiats d’Honor  
(1979 - 2012)

Joan Sardà Dexeus 
Fabià Estapé Rodríguez 

Josep Lluís Sureda Carrión 
Romà Perpinyà Grau 
Ramon Trías Fargas 

Jordi Nadal Oller
Rafael Termes Carreró 

Francesc Cabana Vancells 
Josep Fontana Lázaro 

Anna Cabré Pla 
Josep M. Vegara Carrió 

Albert Vilalta González 
Ramon Folch

tasca docent i el seu mestratge en l’ense-
nyament de l’economia i en la formació de 
moltes fornades de nous economistes. 
També la Comissió Gestora va destacar la 
seva col·laboració amb el Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya, col·laborant i do-
nant suport a qualsevol iniciativa que se li 
ha plantejat i concretament a la Revista 
Econòmica de Catalunya del consell de re-
dacció de la qual forma part.

Mariano Marzo, Col·legiat d’Honor
El reconeixement com a Col·legiat d’Honor 
de Mariano Marzo s’emmarca en la volun-
tat de reconèixer aquells professionals de 
professions vinculades amb la d’econo-
mista o amb incidència per a l’economia i 
per a les empreses i, en concret, per la seva 
trajectòria professional i les seves aporta-
cions en relació amb els recursos energè-
tics existents, la geoestratègica que com-
porta i les seves repercussions tant en 
l’economia d’un país com a les empreses.

Marzo és catedràtic d’Estratigrafi a i profes-
sor de Recursos Energètics i Geologia del 
Petroli a la Facultat de Geologia de la Uni-
versitat de Barcelona. Membre de la Reial 
Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 
de la qual és director de la Secció 4a de 
Ciències de la Terra, del Consell Assessor 
per al Desenvolupament Sostenible de Ca-
talunya (CADS), del Capítol Espanyol del 
Club de Roma, de l’American Association 
of Petroleum Geologists i de l’European 
Association of Petroleum Geoscientists & 
Engineers.

Participa o ha participat en diversos consells 
assessors en matèria energètica de les ad-
ministracions central i autonòmica així com 
en altres institucions, l’American Chamber 
of Commerce in Spain, Càtedra BP de De-
senvolupament Sostenible de la Universitat 
Pontifícia Comillas, Club Espanyol de l’Ener-
gia, Fundació del Centre d’Informació i Do-
cumentació Internacionals a Barcelona, 
Institut Europeu de la Mediterrània, Obser-
vatori de Política Exterior Espanyola de la 
Fundació Alternativas, Reial Institut Elcano, 
Spanish Energy Mix Forum, entre d’altres.
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Catalunya i a Espanya? És optimista de 
cara a un futur relativament proper? 
La principal mancança a l’economia catala-
na o espanyola és la baixa demanda de 
treball, però tampoc no hem d’oblidar l’alta 
qualitat de les infraestructures de què dis-
posem. Sí que sóc optimista respecte del 
futur, sobretot per l’alta preparació dels 
nostres joves així com per la seva versatilitat 
a l’hora desenvolupar les feines. 

Des del seu punt de vista, i basant-se 
en la seva experiència, quines recoma-
nacions faria vostè als empresaris? 
No sóc qui per fer recomanacions a cap em-
presari, però si hagués de donar un consell 
diria que és imprescindible per al país que les 

Entrevista

Q uina valoració fa que des del 
Col·legi d’Economistes l’ha-
gin distingit com a Econo-
mista d’Empresa? Què su-

posa per a vostè? 
És per a mi un honor haver rebut aquest 
guardó perquè fa 34 anys que treballo 
d’economista d’empresa, i res no em podria 
fer més il·lusió. De tots els reconeixements 
que he rebut a la meva vida, aquest és el que 
més valoro perquè prové dels companys de 
professió, als qui admiro, sense oblidar que 
el prestigi i categoria dels altres guardonats 
fa que me’n senti molt orgullós. 

Vostè és la quarta generació d’una gran 
empresa. Quin ha estat el secret per tal 
que, tot i les crisis que sorgeixen al llarg 
dels anys, la seva companyia continuï 
situada en una posició capdavantera? 
Primer de tot, el secret és treballar molt. A 
banda de treballar molt, Damm ha tingut la 
sort de comptar amb un equip humà a l’altura 
dels reptes tant professional com humana-
ment al llarg de les generacions i en tots els 
estrats. D’altra banda, considero que un dels 
nostres valors més genuïns és l’aposta cons-
tant per l’excel·lència del producte i l’efi cièn-
cia del procés, vull dir que al llarg de la nostra 
història ens hem destacat pel volum de les 
nostres inversions en mitjans de producció i 
en la gestió rigorosa dels nostres recursos fi -
nancers. Hem tingut l’encert d’haver pres 
decisions que ens han permès estar prepa-
rats en el moment en què el mercat o les cir-
cumstàncies exigien una efi ciència més gran.

La crisi econòmica actual ha afectat 
molt el teixit empresarial català. Com 
veu la situació actual de l’economia a 

Vostè és també patró director de la 
Fundació Damm, des d’on ha impulsat 
nombrosos programes de mecenatge. 
Quin és el valor dels impulsats des del 
món empresarial? Què poden aportar? 
He tingut la sort i l’honor de treballar en una 
empresa que creu a retornar a la societat la 
riquesa que aquesta ens ha donat prèvia-
ment. Cal que qualsevol empresa, amb inde-
pendència de la mida, destini una part del 
benefi ci a projectes sense ànim de lucre, ja 
sigui gestionant directament iniciatives prò-
pies, ja sigui fent aportacions econòmiques 
conjuntament amb altres empresaris per col-
laborar amb projectes més grans. El prestigi 
d’una empresa també es mesura per la seva 
tasca fi lantròpica.

Vostè reclamava que s’impulsés una 
llei de mecenatge. Quins avantatges 
aportarà? Creu que pot ajudar a impul-
sar aquest tipus d’iniciatives? 
Des del meu punt de vista, és imprescindible 
disposar d’una llei de mecenatge que sigui, 
sobretot, atractiva i efi cient. Aquesta llei 
hauria de ser un incentiu per tal que les em-
preses, els empresaris i els ciutadans es 
convertissin en mecenes de manera sostin-
guda. Una bona llei de mecenatge hauria de 
preveure diferents trams d’incentius fi scals 
en funció de la durada del projecte, la seva 
magnitud i l’interès social. Crec que, com a 
idea, i sabent que, a més de l’economia ra-
cional també hi ha l’economia emocional, 
seria una bona eina per incentivar la creació 
de llocs de feina, en especial d’aturats. Una 
bona llei de mecenatge és la que considera 
que l’exercici de la fi lantropia no és una ma-
nera d’estalviar impostos, sinó una manera 
alternativa de pagar-los. ■

MONTSE CARLAS, periodista 
Departament de Comunicació del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya
premsacec@coleconomsites.cat

Ramon 
Agenjo

El prestigi d’una 
empresa també es 
mesura per la seva 
tasca fi lantròpica

Més de 200 persones 
van assistir al Sopar 
dels Economistes 2013, 
escenari anual que el 
Col·legi d’Economistes 
de Catalunya organitza 
per reconèixer les 
contribucions dels 
economistes a la 
professió.  L’acte es 
va celebrar a l’Hotel 
Majestic de Barcelona.

empreses es facin cada dia no sols més efi -
cients sinó també que creixin en mida. Òbvi-
ament que les petites i mitjanes empreses 
són molt valuoses per al país, però per ser un 
gran país calen grans empreses que puguin 
competir a escala mundial i buscar altres 
mercats. Crec que s’ha de valorar més per 
part de la societat la fi gura de l’empresari, ja 
sigui el nou emprenedor com qui ha fet créi-
xer o liderar una gran empresa perquè, a 
banda de moltes altres consideracions, si 
fracassa, no solament arrisca el seu lloc de 
feina, sinó el seu patrimoni i, moltes vega-
des, el de la seva família.

El Col·legi d’Economistes 
de Catalunya l’ha 

distingit amb el Premi 
de Reconeixement a 

l’Economista d’Empresa. 
Professional d’una gran 

indústria del sector 
agroalimentari, destaca 

per la seva sensibilitat 
en impulsar programes 
de mecenatge a entitats 

esportives, socials 
i culturals mitjançant 

la Fundació Damm
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per mitjà de l’especialització, la personalitza-
ció i la innovació ens hem internacionalitzat.

Quin creu que és el valor que aporten 
els serveis d’un despatx com el seu al 
sector turístic?
El meu despatx, Ros D&P, es defineix com 
despatx de serveis de consultoria en plani-
ficació i projectes turístics per ajudar a pren-
dre decisions a les empreses i/o institucions 
que formen part de la cadena de valor turís-
tica. Tot i ser especialistes en turisme, hem 
de tenir una base de coneixement en diver-

J O R N A D A  D E L S  E C O N O M I S T E S  2 0 1 4
Entrevista

Mereixedor del Premi de Reconeixement al Despatx  
Professional, en aquesta entrevista fa un repàs a la situació del 
sector i proposa fórmules que s’haurien d’aplicar per mantenir  
la posició de lideratge del sector turístic català a escala mundial

Quina valoració fa del premi 
que li ha concedit el Col·legi  
d’Economistes?
Superada la sorpresa inicial n’es-

tic molt satisfet, ja que és un reconeixement a 
tota una trajectòria per part dels mateixos 
companys de professió. A més, es reconeix la 
tasca dels economistes que ens vam anar 
especialitzant en un sector, el del turisme, 
que, malgrat la seva importància econòmica, 
rebia una atenció limitada per part dels profes-
sionals de l’economia. També, entenc que és 
un reconeixement als petits despatxos que, 

sos àmbits, a causa del caràcter transversal 
de la indústria turística i dels molts sectors 
econòmics, de característiques diverses, 
amb què interactua (transport, hoteleria, 
cultura, comerç, entre d’altres). 

És aquí que, com a economistes, nosaltres 
podem aportar valor, enfocant la solució 
dels problemes de decisió amb les eines que 
ens dóna la ciència econòmica, però amb 
una visió i una praxi multidisciplinar, que ens 
permet coordinar i incorporar en els proces-
sos de planificació i decisió els inputs de 
professionals especialistes en altres àmbits.

Quins són els principals actius de 
l’oferta turística catalana?
En termes generals, podem dir que està 
molt ben dotada de recursos de base per 
desenvolupar el turisme, (natura, patrimoni, 
clima, etcètera), cosa que permet desenvo-

MONTSE CARLAS, periodista 
Departament de Comunicació del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
premsacec@coleconomsites.cat

MILLOR DESPATX PROFESSIONAL

Josep Ros

S’ha de definir una 
estratègia a cada territori 

que tingui en compte 
les seves potencialitats 

turístiques i l’estructura 
socioeconòmica

lupar una gran varietat de productes i oferir-
los a una gran diversitat de públics, i així 
evitar, o reduir, els típics problemes que es 
presenten a moltes regions turístiques que 
estan condicionades per una excessiva de-
pendència d’uns pocs productes i mercats. 

També hem de dir que Catalunya està ben 
dotada d’equipaments i serveis turístics, de 
bones infraestructures i, sobretot, disposa 
d’un factor imprescindible en una indústria 
en què l’atenció personal i l’hospitalitat és 
fonamental: recursos humans qualificats. 
Finalment, hem de destacar un actiu intan-
gible, però decisiu, com és disposar d’una 
marca reconeguda i prestigiada internacio-
nalment: Barcelona. 

Com veu el futur del sector turístic a 
Catalunya? Què hem de millorar?
El veig amb optimisme, ja que està donant 
mostres de la seva fortalesa malgrat la greu 
crisi econòmica i la forta competència d’al-
tres destinacions. Hi ha molts aspectes que 
cal millorar, i els errors comesos en el pas-
sat han de servir per no repetir-los en el fu-
tur, però no podem generalitzar, ja que Ca-
talunya és molt diversa i el que pot ser idoni 
per a la Costa Brava no té per què ser-ho 

El despatx de Josep Ros està 
especialitzat en turisme, però 
té una base de coneixement 
en diverses matèries.
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Els errors comesos en 
el passat han de servir 
per no repetir-los en el 
futur, però no podem 

generalitzar, Catalunya 
és molt diversa

risc (evitant l’excessiva dependència del 
monoproducte i del monomercat). 

l Actuar sobre el cantó oferta mitjançant 
l’optimització de cadascun dels elements 

per a Barcelona o per a les comarques d’in-
terior. Per no estendre’m, assenyalaré al-
guns principis que crec que s’haurien de 
tenir sempre presents:
l Conservar i posar en valor els actius que 
són la base del turisme.

l Mecanismes de coordinació i consens que 
defineixin unes polítiques turístiques que do-
nin coherència al conjunt d’actuacions.

l Actuar sobre el cantó demanda definint 
una estratègia de productes/mercats que 
maximitzi el nivell de despesa turística (per 
turista i dia) i optimitzi de manera equilibra-
da el grau d’ocupació de la capacitat instal-
lada (reduint l’estacionalitat), diversificant el 

de la cadena de valor i procurant la seva 
màxima integració amb la resta del sistema 
econòmic del territori de referència i tot 
preservant els recursos de base. Això ha 
de permetre millorar la competitivitat del 
producte i maximitzar l’efecte multiplica-
dor de la despesa turística a la resta de 
sectors econòmics no turístics proveïdors 
d’inputs. 

l Tot l’anterior comporta la necessitat 
de definir una estratègia específica per a 
cada destinació o territori que tingui en 
compte tant les seves potencialitats turísti-
ques com la seva estructura socioeconò-
mica, de tal manera que tots en puguin 
sortir beneficiats. n

Josep Ros veu  
amb optimisme  
el futur del sector  
turístic català.
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Alfons Borràs Brell. 
Graduat en Compta-
bilitat i Finances per la 
Facultat d’Economia i 
Empresa de la Uni-
versitat Autònoma de 
Barcelona amb una 
nota mitjana de 9,23 
(sobre 10). A més de 
ser un estudiant bri-

llant, en la sol·licitud al premi també es des-
taca la seva motivació a tenir els coneixe-
ments necessaris per millorar la gestió 
d’empreses industrials que el van portar a 
abandonar els estudis d’enginyeria indus-
trial i a matricular-se en comptabilitat i  
finances.

Paula Vich i Serra. 
Graduada en Direcció 
d’Empreses per ESA-
DE amb una nota mit-
jana de 8,98 (sobre 
10). A més de ser una 
estudiant brillant, en 
la sol·licitud al premi 
també es destaca 
que ha estat molt ac-

tiva en associacions d’estudiants i en acti-
vitats internacionals. Forma part del Youth 
Economic Circle i va formar part del Chap-
ter de Kairos Society; va dur a terme pràc-
tiques en reconegudes empreses.

Cristina Brunet Cantos. 
Graduada en Administració i Direcció 
d’Empreses per la Universitat Oberta de 
Catalunya amb una nota mitjana de 9,7 (so-
bre 10). A més de ser una estudiant brillant, 
en la sol·licitud al premi també es destaca 
la dedicació i l’esforç necessari tenint en 
compte que la UOC és una universitat virtu-
al d’ensenyament a distància i que els estu-
diants compaginen estudis amb altres res-
ponsabilitats professionals.

J O R N A D A  D E L S  E C O N O M I S T E S  2 0 1 4
Premis Currículms

Amb aquest premi, la 
Jornada dels Economistes 
fa una aposta de futur. 
D’aquesta manera, el Col·legi 
vol contribuir a la millora de 
la professió. Són els millors 
estudiants d’Economia  
i Empresa de les  
universitats catalanes  

En el marc de la Jornada dels 
Economistes, el Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya també 
vol reconèixer el millor estudiant 

de cadascuna de les facultats d’Economia 
i Empresa de les universitats de Catalunya.

Mikel Petri Castro. 
Graduat en Econo-
mia per la Facultat de 
Ciències Econòmi-
ques i Empresarials 
de la Universitat 
Pompeu Fabra amb 
una nota mitjana de 
9,54 (sobre 10). A 

més de ser un estudiant brillant, en la sol-
licitud al premi també es destaca la seva 
participació en la vida universitària partici-
pant en debats, organitzant sessions i es-
deveniments relacionats amb els temes 
d’actualitat econòmica, en reunions amb 
l’equip de deganat de la facultat fent pro-
postes de millora i fent de mentor dels seus 
companys d’estudis, fet que va fer que el 
seus companys li concedissin el títol de 
Míster Simpatia i el van votar per fer el dis-
curs de graduació. Finalment, en el darrer 
any d’estudis va ser premiat amb la beca 
del Banc d’Espanya per fer el màster a la 
London School of Economics així com amb 
una beca de ”la Caixa” per dur a terme es-
tudis de doctorat l’any 2015 als Estat Units.

Distingim els millors 
estudiants del 2014

Marta Ayala Ruiz. 
Graduada en Admi-
nistració i Direcció 
d’Empreses per la 
Facultat d’Economia 
i Empresa de la Uni-
versitat Rovira i Virgi-
li amb una nota mit-
jana de 9,14 (sobre 
10). A més de ser 

una estudiant brillant, en la sol·licitud al pre-
mi, també es destaca l’obtenció d’una 
beca de col·laboració amb el desenvolupa-
ment del Pla estratègic de la Facultat 
d’Economia i Empresa de la URV.

Aida Moliné Fustà. 
Graduada en Admi-
nistració i Direcció 
d’empreses per la Fa-
cultat de Dret i Eco-
nomia de la Universi-
tat de Lleida amb una 
nota mitjana de 8,77 
(sobre 10).

Maria Cristina 
Thos Valls. 
Graduada en Adminis-
tració i Direcció d’Em- 
preses per la Facultat 
de Ciències Econòmi-
ques i Empresarials de 
la Universitat de Giro-
na amb una nota mit-

jana de 8,91 (sobre 10). A més de ser una 
estudiant brillant, en la sol·licitud al premi, 
també es destaca que, com a becària del 
Departament d’Economia, va col·laborar en 
el treball de recerca Aspectes metodològics 
dels estudis d’impacte econòmic: aplicació 
al cas dels parcs temàtics, que va donar lloc 
al treball de grau Impacte econòmic per al 
cas concret del parc PortAventura, amb una 
qualitat excel·lent. 
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met mostrar la difi cultat de trobar en econo-
mia explicacions completes. En altres pa-
raules, totes les teories tenen la seva dosi 
de veritat i de mentida i l’economia com a 
ciència únicament resultarà útil en la mesu-
ra que els economistes siguin capaços 
d’aconseguir un eclecticisme constructiu 
depenent de les circumstàncies.

Un altre aspecte que cal destacar del llibre de 
Cals, i sobre el qual l’autor per la seva experi-
ència professional bé coneix, és el tema de la 
crisi bancària espanyola. De fet, la crisi bancà-
ria europea, i l’espanyola en particular, ha es-
tat una gran protagonista de la gran recessió. 
Precisament, els dubtes que l’actual precària 
recuperació desperta vénen en gran part mo-
tivats pel desconeixement del grau de sane-
jament que és subjacent en el mercat fi nancer.

En resum, el llibre de Joan Cals és una excel-
lent contribució en termes que permet acla-
rir la situació actual del sistema econòmic 
mundial alhora que mostra els fonaments 
teòrics de l’economia i la seva potencial con-
tribució a l’explicació de la realitat econòmi-
ca. Treballs d’aquesta naturalesa són molt 
necessaris en un món, l’acadèmic, en el qual 
els incentius que es donen a la investigació 
s’orienten en ocasions cap a una especialit-
zació improductiva. ■

J O R N A D A  D E L S  E C O N O M I S T E S  2 0 1 4
Premis Joan Sardà

Joan Cals Güell ha escrit 
una anàlisi econòmica del 
present mirant al futur, amb 
rigor i molt documentada. 
I no només per als 
economistes, sinó també 
per al lector interessat

El llibre Los intereses del futuro. 
Economía en un cambio de épo-
ca, del professor Joan Cals 
Güell, analitza la situació econò-

mica actual en vista dels desenvolupaments 
de l’economia teòrica. Es tracta d’una excel-
lent contribució escrita amb rigor, àmplia-
ment documentada i que es caracteritza per 
la seva elevada capacitat didàctica.

A grans trets, el llibre repassa tres qüestions: 
a) on som, d’on venim i com hi hem arribat; 
b) què es el que la teoria econòmica ensenya 
i c) quina  ha estat la política econòmica se-
guida, en particular en la construcció del 
projecte europeu. Potser el gran avantatge 
del llibre que ressenyem és que pot ser llegit 
per un economista o per un no-economista 
que mostri afi ció pels temes econòmics, i 
ambdós n’extrauran interessants lliçons. 

L’economista es benefi ciarà d’un equilibrat 
repàs als temes que la doctrina econòmica 
ha plantejat al llarg de la seva història. Des 
dels paradigmes tradicionals fi ns a contro-
vertides teories que no compten amb l’ade-
quat grau de consens. La discussió que 
Cals fa sobre això és molt aclaridora i per-

Un llibre 
del seu temps

El gran avantatge 
del llibre és que

 pot ser llegit per 
un economista o per 

un no-economista

Oriol Garcia 
Vivet. 
Graduat en Direc-
ció d’Empreses 
per la Facultat de 
Ciències Socials 
de la Universitat 
Abat Oliba CEU 
amb una nota mit-

jana de 8,486 (sobre 10). A més de ser un 
estudiant brillant, en la sol·licitud al premi 
també es destaquen les quatre beques 
d’excel·lència acadèmiques obtingudes 
en els quatre anys d’estudis i la seva qua-
litat com a persona i professionalitat i qua-
litat en totes les tasques desenvolupades.

Laia Gener 
Martínez.
Graduada en Ad-
ministració i Direc-
ció d’empreses 
per l’Institut Quí-
mic de Sarrià amb 
una nota mitjana 
de 8,66 (sobre 

10). A més de ser una estudiant brillant, 
en la sol·licitud al premi, també es des-
taquen les seves qualitats de treball en 
equip, capacitat analítica i pensament 
crític; a quart curs va fer un Erasmus a la 
Universitat de Cardiff, Gal·les.

Laia Villabo Iranzo. 
Graduada en Administració i Direcció 
d’Empreses per la Universitat Internaci-
onal de Catalunya amb una nota mitjana 
de 8,30 (sobre 10). A més de ser una 
estudiant brillant, en la sol·licitud al premi  
també es destaca que és una persona 
activa que no refusa l’esforç, participati-
va i amb una alta capacitat de lideratge. 
A partir de segon curs de carrera va com-
patibilitzar el seus estudis d’ADE amb la 
Graduatura en Dret a la Universitat de 
Barcelona.

Marc Grebol 
Deseure. 
Graduat en Admi-
nistració i Direcció 
d’empreses per la 
Universitat de Vic 
amb una nota mit-
jana de 8,25 (so-
bre 10). ■
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J O R N A D A  D E L S  E C O N O M I S T E S  2 0 1 4
Crònica del Sopar

El Sopar dels Economistes és la 
cita anual que permet als col·
legiats trobar·se de manera diste·
sa en un acte de caire més ludico·

social; però també és una cita en la qual es fa 
un reconeixement al treball, la dedicació i la 
col·laboració amb el Col·legi d’Economistes 
de Catalunya de diferents professionals.

Aquest any, el Sopar dels Economistes tenia 
un caire especial, ja que era el primer després 
de la unificació del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya amb el Consell de Titulats Mercan·

tils de Catalunya i els col·legis de Titulats Mer·
cantils de Barcelona, Girona, Lleida i Tarrago·
na. Una unió que ha donat com a resultat una 
gran institució amb 8.000 col·legiats i més de 
2.000 despatxos vinculats, fet que converteix 
el Col·legi d’Economistes de Catalunya en 
una de les corporacions professionals més 
importants de Catalunya. 

Precisament, el degà del Col·legi d’Economis·
tes, Joan B. Casas, va centrar la seva inter·
venció en el que ha suposat la unificació 
d’aquests col·legis professionals i va assegu·

rar que la nova institució neix amb l’objectiu 
d’esdevenir un “referent indiscutible en el 
camp de l’economia i l’empresa a Catalunya” 
i amb la vocació de “servir més i millor tant a la 
societat com als col·legiats”.

Millor Publicació Econòmica
Després del sopar, va ser el torn del lliurament 
de premis i el primer que es va concedir va ser 
el Joan Sardà Dexeus, que concedeix la Re-
vista Econòmica de Catalunya. En la modalitat 
de Millor Publicació Econòmica es va premiar 
Los intereses del futuro. Economía en un cam-

            el Sopar 
dels Economistes 

2014

EL COL·LEGI 
CELEBRA

Aquest és el balanç del primer Sopar dels Economistes després 
de la unificació del Col·legi d’Economistes i el Consell de Titulats 
Mercantils i els col·legis de Titulats Mercantils de tot Catalunya

MONTSE CARLAS, periodista 
Departament de Comunicació del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
premsacec@coleconomsites.cat
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bio de época, del catedràtic d’Economia Apli·
cada de la UAB Joan Cals. En primer lloc, 
Cals va agrair el premi i, posteriorment, va 
afegir que el llibre pretén explicar què és el que 
ha passat en els darrers anys a Europa en 
l’àmbit econòmic, “és una guia sobre econo·
mia i el pensament econòmic basat en les 
experiències de les crisis actuals”. 

Millor Trajectòria Personal  
en la Difusió de l’Economia
Després, es va procedir al lliurament del Pre·
mi Joan Sardà Dexeus a la Millor Trajectòria 
Personal en la Difusió de l’Economia, que 
aquest any ha estat per al periodista i actual 
corresponsal a Brussel·les del diari El País, 
Claudi Pérez. Llicenciat en Ciències Eco·
nòmiques per la Universitat de Barcelona i en 
Periodisme per la Universitat Pompeu Fa·
bra, Pérez ha treballat a El Periódico de Ca-
talunya, Expansión i El País, seguint temes 
d’economia internacional, reunions del Fons 
Monetari Internacional i del G8 i, últimament, 
seguint dia a dia la crisi financera actual. 
Claudi Pérez va prendre la paraula per agra·
ir el premi i per recordar que la seva trajectò·
ria professional va començar precisament 
fent entrevistes per a la revista del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.

El nou Col·legi, després  
de la unificació, neix amb 

l’objectiu de ser un referent 
indiscutible en economia  
i empresa a Catalunya,  

va dir Joan B. Casas

Millors Currículums Universitaris
Tot seguit, va ser el torn del lliurament de 
diplomes als Millors Currículums Universi·
taris, que aquest any van ser per a Alfons 
Borràs, de la Universitat Autònoma de Bar·
celona; Cristina Brunet Cantos, de la 
Universitat Oberta de Catalunya; Oriol 
Garcia Vivet, de la Universitat Abat Oliba; 
Laia Gener Martínez, de l’Institut Químic 
de Sarrià; Marc Grèbol Deseures, de la 
Universitat de Vic; Mikel Petri Castro, de 
la Universitat Pompeu Fabra; Paula Vich 
Serra, d’ESADE, i Laia Villaró Iranzo, de 
la Universitat Internacional de Catalunya.

Els estudiants distingtis van rebre el guardó 
de mans del degà del Col·legi d’Economis·
tes de Catalunya, Joan B. Casas, i del se·
cretari general d’Economia i Coneixement,  
Albert Carreras.

A dalt, Joan Cals, 
autor de la Millor 
Publicació 
Econòmica. 
Esquerra, Claudi 
Pérez, Millor 
Trajectòria 
Personal en la 
Difusió de 
l’Economia. 
A sota, els 
guardonats pels 
Millors Currículums 
Universitaris.
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Economista d’Empresa
El Premi de Reconeixement a l’Economista 
d’Empresa d’aquest any es va lliurar al conse·
ller·secretari del Grup Damm, Ramon Agen-
jo. Amb aquest guardó, el jurat va voler reco·
nèixer·li la seva faceta de patró·director de la 
Fundació Damm, institució que canalitza l’ac·
tivitat filantròpica d’aquest grup d’empreses, 
a la qual ha sabut aportar la gestió empresari·
al sense oblidar la seva finalitat fundacional. El 
jurat també va voler destacar la seva col·
laboració constant amb el Col·legi de Titulats 
Mercantils de Barcelona, ara fusionat en el nou 
Col·legi d’Economistes de Catalunya. Des·
prés d’agrair la concessió d’aquest premi, en 
el seu parlament Agenjo va donar alguns con·
sells als empresaris per afrontar el futur amb 
més garanties “treballar molt, convertir les pi·
mes en empreses més grans i tirar endavant 
projectes de mecenatge i filantropia, ja que és 
una altra manera de fer economia sobretot si 
aquests projectes fan incidència en l’educa·
ció”. Agenjo va concloure el seu parlament 
reclamant una llei de mecenatge.

Despatx Professional
En l’apartat de Reconeixement al Despatx 
Professional, el guardó va ser per a Josep 
Ros. En aquest cas, el jurat va destacar un 
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Premi de Reconeixement a l’Economista d’Empresa 2014,  
Ramon Agenjo, conseller-secretari del Grup Damm.

Premi de Reconeixement al Despatx Professional de l’any 2014,  
Josep Ros, del despatx Ros D&P.

Premi de Reconeixement a l’Economista d’Empresa 2014 amb Caràcter Especial,  
Àngel Segarra, membre de la Comissió d’Assessors Fiscals del Col·legi.

El conseller d’Empresa 
i Ocupació, Felip Puig, 
va agrair al Col·legi la 

permanent col·laboració 
i l’esperit crític que ha 
tingut amb el Govern

professional que s’ha especialitzat en la con·
sultoria i l’assessorament en el sector turístic, 
on els economistes i els titulats mercantils de·
senvolupen una destacada activitat. A més, a 
l’hora de concedir el premi es va tenir en 
compte que el despatx premiat és un referent 
en el sector i un precursor d’aquesta activitat 
professional amb una àmplia experiència en 
projectes i planificació turística a Catalunya, 
Espanya i Europa, així com a diversos països 
de l’Amèrica Llatina. 

Ros va prendre la paraula per donar les gràci·
es pel premi i va estendre el seu agraïment a 
un seguit de persones i institucions que han 
tingut una gran influència a l’hora de definir la 
seva carrera professional “sense les quals 
avui no estaria aquí recollint aquest guardó”. 
El premiat va esmentar la facultat on “em van 
ensenyar a pensar com a economista amb 
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pensament crític i científic”, i als companys i 
professionals tant de l’economia com d’altres 
disciplines “amb qui he compartit projectes i 
que m’han aportat noves idees i reptes que 
he aplicat al meu sector”.

Reconeixement especial
Dins d’aquesta mateixa categoria, el Col·legi 
d’Economistes ha volgut fer un reconeixe·
ment especial a Àngel Segarra, membre del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya i de la 
Comissió d’Assessors Fiscals des del 1982. 
Amb aquesta distinció, es va voler reconèixer 
la trajectòria d’un professional que ha dedicat 
la seva carrera professional a l’assessorament 
fiscal des del seu propi despatx i que, a més 
de la prestació de serveis, ha tingut la inquie·
tud en la divulgació del coneixement de la seva 
especialitat, el seu aprofundiment i la introduc·
ció d’aspectes innovadors. També se li va re·
conèixer ser un dels principals impulsors de 
l’àrea de fiscal de l’Aula d’Economia del Col·
legi d’Economistes de Catalunya. Segarra va 
parlar del pròxim gran repte dels assessors 
fiscals com és la reforma fiscal i va agrair es·
pecialment el premi “als meus companys” de 
la Comissió d’Assessors Fiscals del Col·legi.

Col·legiat d’Honor
La part final del sopar va ser per als dos pre·
mis més representatius. Amb la concessió de 
la distinció de Col·legiat d’Honor, el Col·legi 
d’Economistes reconeix aquells professio·
nals de professions vinculades amb la d’eco·
nomista o amb incidència per a l’economia i 
per a les empreses. Enguany, ha premiat el 
catedràtic en Estratigrafia i professor de Re·
cursos Energètics i Geologia del Petroli a la 
Universitat de Barcelona, Mariano Marzo, 
per la seva trajectòria professional i les seves 
aportacions en relació amb els recursos ener·
gètics existents, la geoestratègia que com·
porta i les seves repercussions tant en l’eco·
nomia d’un país com a les empreses.

Durant la seva intervenció en recollir el premi, 
Marzo es va mostrar sorprès pel reconeixe·
ment i va lamentar que “es parli poc d’energia 
tot i la importància estratègica que té”, en 
aquest sentit va afegir que només ens preo·
cupem de l’energia quan pugen els preus o hi 
ha risc de quedar·nos·en sense però després 
ens n’oblidem ràpidament. Marzo va vaticinar 
que “els recursos naturals seran els principals 
factors de canvi en el segle que hem iniciat”.

Col·legiat de Mèrit
Finalment, es va concedir la distinció de Col·
legiat de Mèrit que enguany ha estat per a 
l’economista i exconseller d’Economia i Hi·
senda de la Generalitat de Catalunya, Antoni 

legi “la permanent i constant col·laboració 
així com l’esperit crític que ha tingut amb el 
Govern de Catalunya”. El conseller va afegir 
que la simbiosi entre la societat civil i el sector 
públic, amb una capacitat clara de col·
laboració, és el que ha permès superar fe·
bleses estructurals i, en aquest sentit, va 
voler “agrair el paper de reflexió i col·laboració 
que sempre ha tingut el Col·legi”. Puig va 
acabar la seva intervenció amb el desig de 
“continuar avançant en la recuperació eco·
nòmica i en la reestructuració de la cohesió 
social, un dels principals actius del país”.

El Sopar dels Economistes es va tancar amb 
una actuació musical del grup vocal Deude·
veu, guanyador de la primera edició del con·
curs Oh happy day, que va oferir als assis·
tents una variada selecció de cançons de 
diferents gèneres musicals. n

Col·legiat d’Honor, Mariano Marzo, catedràtic en Estratigrafia i professor de Recursos 
Energètics i Geologia del Petroli a la Universitat de Barcelona. 

Col·legiat de Mèrit, Antoni Castells, economista i exconseller d’Economia i Hisenda de la 
Generalitat de Catalunya.

Castells, que es va mostrar especialment 
emocionat i agraït per aquest reconeixement. 
Castells va recordar la gran llista de persona·
litats que han estat distingides com a Col·
legiats de Mèrit del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya i amb qui ara té l’honor de compar·
tir llista. En les paraules que va adreçar als 
assistents es va referir a la importància que 
tenen les institucions a l’hora de fer fort un país 
i, en aquest sentit, va recordar que el Col·legi 
d’Economistes forma part d’aquest grup 
d’institucions que està present en la societat 
de manera permanent “desenvolupant un 
paper de lideratge i ajudant a la societat a for·
mar·se una opinió. Vull felicitar el Col·legi per 
la seva capacitat d’estar present a la vida del 
país” va concloure.

El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip 
Puig, va tancar l’acte. Puig va agrair al Col·
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La Jornada es va celebrar a l’Hotel Crowne 
Plaza Barcelona Fira Center i va aplegar 
més de 1.000 professionals de l’economia 
i l’empresa, que van debatre a l’entorn del 
tema central de la Jornada. 

La Jornada dels Economistes d’enguany la va 
inaugurar el conseller d’Economia i Coneixe·
ment, Andreu Mas-Colell. Durant la seva 
intervenció, va recordar que tot i que a Catalu·
nya i Espanya s’han fet les reformes necessà·
ries, la recuperació econòmica depèn, en 
bona part, de l’entorn, sobretot l’europeu. Per 
això va reclamar “polítiques europees més 
expansives en l’àmbit fiscal i monetari”. 

En la seva intervenció, el degà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, Joan B. Ca-
sas, es va mostrar satisfet per la celebració 
d’aquesta Jornada, la primera després de la 
unificació del Col·legi d’Economistes i els 
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Al llarg de 13 sessions,  
la Jornada del 2014 va  
mirar cap al futur, tot 
abordant les actuacions 
que poden redreçar la 
competitivitat catalana  
i situant el sector industrial 
com a eix vertebrador  
de l’economia productiva

La Jornada dels Economistes 
d’aquest any es va celebrar sota 
el títol Transformacions estratègi-
ques de l’economia catalana, i va 

centrar el seu contingut en les oportunitats 
de futur en un context de superació de la 
crisi. Al llarg de les 13 sessions programa·
des, l’objectiu era abordar aquelles transfor·
macions, generadores d’ocupació, que po·
den redreçar la competitivitat de l’economia 
catalana situant el sector industrial com a eix 
vertebrador de l’economia productiva, i que 
a més siguin capaces de consolidar un mo·
del econòmic que se sustenti en un creixe·
ment intel·ligent –basat en el coneixement i 
la innovació–; sostenible –eficient en l’ús 
dels recursos i respectuós amb el medi am·
bient–, i que alhora sigui integrador –que 
generi cohesió econòmica, social i territori·
al–, en congruència amb les tres prioritats 
que promou l’Europa 2020.

col·legis de Titulats Mercantils. Casas es va 
referir al tema central de la convocatòria i va 
recordar que no es planteja en un escenari 
polític concret, sinó que el que es pretén és 
fer una reflexió sobre quines són les eines de 
les quals cal disposar per consolidar la recu·
peració econòmica. En aquest sentit, el degà 
del Col·legi va demanar poder disposar “dels 
instruments fiscals i tributaris necessaris”. El 
degà del Col·legi d’Economistes de Catalu·
nya també va reclamar tant als professionals 
i als empresaris com a l’Administració “auto·
exigència, la recerca constant de l’excel··
lència, el rebuig a les males pràctiques i l’en·
tusiasme en l’objectiu de créixer”.

Per la seva banda, l’alcalde de Barcelona, 
Xavier Trias, va assegurar que la situació 
actual és il·lusionant perquè “és evident que 
estem davant d’un procés de canvi que 
hem de saber aprofitar” i va afegir que “a 

MONTSE CARLAS, periodista 
Departament de Comunicació del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya 
premsacec@coleconomsites.cat

Les transformacions 
estratègiques per a 
l’economia catalana

ELS ECONOMISTES CATALANS ANALITZEN
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apostar per un canvi de tendència si es vol 
tenir èxit; per al ponent, les companyies, so·
bretot les petites, s’han de centrar en un sol 
producte, ja que el futur passa per col·laborar 
amb altres empreses “cal ser un punt genero·
sos, el futur passa per la innovació col·
laborativa” va sentenciar. Finalment, es va re·
ferir a la necessitat que les empreses d’aquest 
sector busquin sistemes de finançament al·
ternatius al bancari, ja que són companyies 
que habitualment obtenen resultats a llarg ter·
mini i això no encaixa amb els sistemes de 
retorn convencionals. 

El secretari general d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat, Xavier Gibert, va qualifi·
car la Jornada com “un espai de debat així 
com punt de referència i reflexió de l’entorn 
econòmic”. En relació amb la situació actu·
al, Gibert va dir que, més que una crisi eco·
nòmica, ens trobem davant d’una “crisi 
social i de valors” i que en aquest entorn no 
podrem parlar de recuperació econòmica 
“fins que els nivells de desigualtat i pobresa 
s’hagin reduït de manera considerable”.

La Jornada dels Economistes 2014, amb 
més de mil assistents, va ser la més concor·
reguda de les celebrades fins ara. n

El conseller Mas-Colell 
va reclamar polítiques 

europees més  
expansives en l’àmbit 

fiscal i monetari

Barcelona, se’ns presenta un futur interes·
sant, ja que la ciutat es consolida com a pol 
d’atracció per als inversors”. Trias va asse·
nyalar també que s’ha de continuar poten·
ciant la indústria, els serveis, la logística i 
tots aquells factors que permetin afrontar el 
futur amb esperança.

Finalment, el president del Consell General de 
Col·legis d’Economistes, Valentí Pich, es va 
felicitar per la unificació dels col·legis d’eco·
nomistes i els de titulats mercantils perquè 
permetrà ser “més útils i més eficients per a la 
nostra gent i per a la societat en general”.

Després de la inauguració, va tenir lloc la con·
ferència inaugural que, aquest any, va anar a 
càrrec del catedràtic i exrector de la Universitat 
de Barcelona, Joan Tugores , que va 
fer una ponència sobre la manera d’analitzar i 
combatre la desigualtat.

Un cop finalitzada la sessió inaugural, es va 
donar pas a les 13 sessions programades  
en què experts en el món de l’economia i 
l’empresa van analitzar des de diferents 
punts de vista Transformacions estratègi-
ques de l’economia catalana per tal de po·
der augmentar la seva competitivitat.

L’Hotel Crowne Plaza 
Barcelona Fira Center  

va aplegar més d’un miler 
de professionals de 

l’economia i l’empresa.

Finalment, la Jornada 2014 del Col·legi d’Eco·
nomistes es va tancar amb una conferència a 
càrrec d’Ignasi Biosca, conseller delegat de 
Reig Jofre i president de CataloniaBio. A partir 
de la seva experiència empresarial, Biosca va 

+info
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Els temes amb un interès més gran, els ponents amb més renom a cada matèria.  
Les Sessions de Treball de la Jornada dels Economistes 2014 van aixecar molta  
expectació. Tanta com la molt bona resposta de participació que van rebre

L’economia 
més actual
OBJECTE DE DEBAT A LES JORNADES

La sessió dedicada a Propostes fiscals.  
Modificacions o reforma?, emmarcada 
dins la Jornada del Col·legi d’Economistes 
del passat mes de novembre, va ser un èxit 
tant d’assistència com del nivell dels po-
nents. La sessió va estar distribuïda en 
dues parts, en la primera es va fer una ex-
posició sistemàtica de les principals nove-
tats fiscals per a l’any 2015, i va estar mo-
derada per Carme Jover. La segona part 
va ser una taula rodona en què s’analitzava 
de manera crítica la reforma, i es donaven 
idees de si realment era una reforma o unes 

de l’IRPF, també es produeix una baixada ge-
neralitzada de tipus impositius, que no sem-
pre anirà acompanyada d’una reducció d’im-
postos, ja que desapareixen algunes 
exempcions i no subjeccions, cosa que eixam-
plarà en determinats casos la base imposable. 

Després de les dues ponències principals de 
la sessió, es va obrir el torn de preguntes a la 
taula, que van ser respostes amb claredat 
pels dos ponents i que la majoria d’elles ana-
va dirigida a temes controvertits de la refor-
ma, entre ells, al nou règim de tributació de 
les societats civils particulars i les possibili-
tats de dissolució, i la retribució dels socis i 
administradors de societats. Els dos po-
nents són experts en ambdós temes, per la 
qual cosa van donar resposta a totes les 
consultes plantejades a la sala.

A la segona part de la sessió, es va desenvolu-
par la taula rodona per part dels economistes 
assessors fiscals, Jordi Bertran, Àngel Se-
garra i Ramon Lanau, que van analitzar des 
d’un punt de vista crític la reforma de l’IRPF, l’IS 

Sessió doble 
Novetats fiscals. 
Modificacions  
o reforma?

President-ponent: Jesús Sanmartín, 
president del REAF-REGAF
Introductora: Carme Jover, vocal primera 
de la Comissió d’Assessors Fiscals  
del Col·legi d’Economistes de Catalunya
Ponents: Eduardo Tapia, coordinador 
de l’Àrea d’Anàlisi i Regulació de Balances  
de la Direcció General de Tributs 
Taula rodona de professionals: 
Aspectes crítics de la reforma
Moderador: Avelino Vázquez, 
vicepresident de la Comissió d’Assessors 
Fiscals del Col·legi d’Economistes  
de Catalunya
Ponents: Impost de la renda de 
les persones físiques, Jordi Bertran, 
economista assessor fiscal
Impost de societats, Àngel Segarra, 
economista assessor fiscal
Llei general tributària, Ramon Lanau, 
economista assessor fiscal

simples modificacions, tot plegat moderat 
per Avelino Vázquez. 

En primer lloc, es va fer una exposició de la 
reforma de l’impost sobre societats per part 
d’Eduardo Tapia, coordinador de l’Àrea 
d’Anàlisi i Regulació de Balanços de la Di-
recció General de Tributs del Ministeri d’Hi-
senda. La seva ponència va ser brillant, 
amb una gran rigorositat i alta capacitat de 
síntesi, on va analitzar totes les modificaci-
ons en l’àmbit de l’impost sobre societats i 
va delimitar clarament les diferències amb 
l’impost vigent fins al 31 de desembre de 
2014. Això va permetre comprendre la 
magnitud de la reforma i analitzar les possi-
bilitats de planificació fiscal. 

A continuació, va ser Jesús Sanmartín, pre-
sident del Reaf-Regaf, qui va fer una magnífica 
exposició de les modificacions a l’IRPF i a 
l’IVA, tots dos impostos canvien una part del 
seu articulat, però en mantenen pràcticament 
l’estructura; en els dos casos, s’introdueixen 
algunes modificacions tècniques i, en el cas 

D’esquerra a 
dreta: Eduardo 

Tapia, Jesús 
Sanmartín  

i Carme Jover.

+info

+info
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i la LGT. Els ponents van ser succints i crítics en 
els seus comentaris, i es va poder apreciar, 
clarament, que la reforma de l’IRPF i de l’IS, en 
què baixen els tipus impositius, això no sempre 
anirà acompanyat d’una baixada generalitza-
da d’impostos. Pel que fa a l’avantprojecte de 
reforma de la Llei general tributària, que avui dia 
encara no s’ha aprovat, només dir que, en de-
terminats casos, l’Administració tributària ob-
tindrà una capacitat més gran de gestió, ins-
pecció i recaptació, normalment en detriment 
d’algunes garanties per part del contribuent. 

En conclusió, va ser una jornada altament 
productiva, amb un alt nivell de les ponènci-
es i dels seus ponents, que van resoldre tots 
els dubtes que es poguessin suscitar davant 
d’aquesta important reforma, que en la ma-
joria de casos entraran en vigor a partir de l’1 
de gener de 2015, i que és imprescindible 
conèixer per part de qualsevol que vulgui 
estar al dia en quelcom tan imprescindible 
com l’assessorament en l’àmbit tributari. 

Un moment  
de la sessió.

SESSIÓ 1

Transformacions 
socials a Catalunya  
i el seu impacte  
en el creixement 
econòmic
President: Ramon Salabert, 
conseller executiu de Telefónica
Introductor: Vittorio Galletto, cap d’Àrea 
d’Economia i Territori de l’Institut d’Estudis 
Regionals i Metropolitans
Ponent: Impacte de la crisi i polítiques 
socials, Sebastià Sarasa, doctor en 
Sociologia i professor de la Universitat 
Pompeu Fabra
El model de creixement inclusiu, Joan 
Trullén, doctor en Ciències Econòmiques, 
professor de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i president del Pacte +Indústria 

Cal destacar l’interès que la desigualtat en 
la distribució de la renda, i la pobresa, està 
prenent en els debats econòmics i socials 
actuals. I no és per menys, perquè la desi-
gualtat afecta l’eficiència econòmica i la 
capacitat per créixer, però també afecta el 
funcionament mateix de la democràcia i 
dels nostres sistemes polítics. Sobre amb-

D’esquerra a dreta:  
Joan Trullen,  

Ramon Salabert  
i Sebastià Sarasa.

dós punts podem destacar la gran quanti-
tat de publicacions científiques i divulgació 
que ha aparegut recentment. I és que no 
estem, malauradament, davant d’una 
moda passatgera, sinó que es considera 
que la desigualtat serà el gran tema a 
l’agenda internacional la propera dècada.

La primera part de la sessió va comptar 
amb la ponència del professor Sebastià 
Sarasa (UPF) titulada Impacte de la crisi i 
polítiques socials. La crisi ha reforçat algu-
nes tendències preexistents, com l’aug-
ment de la desigualtat en la distribució de la 
renda, però no perquè hagin augmentat les 
rendes altes, sinó sobretot perquè ha fet 

caure la renda dels estrats mitjans i ha aug-
mentat el risc de pobresa, i en especial la 
pobresa infantil severa. Al mateix temps, ha 
fet créixer la proporció de joves inactius que 
no estudien ni treballen. En aquest sentit, 
s’ha destacat que el baix nivell formatiu 
d’una part important de la població adulta 
que no actuaria com a incentiu per tal que 
els joves continuïn estudiant, el que explica-
ria que en el moment de creixement econò-
mic tants joves hagin deixat els estudis per 
treballar. D’altra banda, l’agreujament de la 
qualitat de vida de la població infantil i juve-
nil ha posat de manifest les insuficiències de 
la política social, caracteritzada, no tant per 
donar prestacions insuficients com per tenir 

Primer torn de sessions

+info



2 0  •  E s p e c i a l  D i g i t a l  J o r n a d a  d e l s  E c o n o m i s t e s  2 0 1 4

J O R N A D A  D E L S  E C O N O M I S T E S  2 0 1 4
Sessions de Treball

una cobertura molt baixa entre la població 
més necessitada. En termes de política, 
fins ara el gruix de la política social catalana 
i espanyola ha estat focalitzat en la gent 
gran i els aturats, però ara és imprescindible 
una nova política social més orientada a la 
inversió en capital humà que elimini la po-
bresa infantil i l’abandonament escolar. 

La segona ponència va anar a càrrec del 
professor Joan Trullén (UAB) amb el títol 
de Barcelona i el model de creixement in-
clusiu. La desigualtat en la distribució de la 
renda és un problema d’abast planetari, 
que va més enllà de la crisi i que afecta bona 
part de les economies de l’OCDE. A escala 
global, es constata que a les ciutats i les 
àrees metropolitanes és on les desigualtats 
són més grans: per exemple, al centre de 
l’àrea metropolitana de Barcelona (1,6 mili-
ons d’habitants), l’índex de Gini és més alt 
que a la resta de l’àrea metropolitana (tam-
bé amb 1,6 milions d’habitants). Ara bé, la 
desigualtat i el creixement econòmic no es-
tan inexorablement lligats com semblaria 
dels treballs de Thomas Piketty: les políti-
ques econòmiques urbanes i metropolita-
nes poden i han de tenir un paper rellevant 
en el foment del creixement i, al mateix 
temps, en la reducció de les desigualtats. 

Aquest ha estat el cas de Barcelona entre 
el 1985 i principi del segle XXI. Per tant, és 
possible identificar polítiques capaces de 
generar creixement i, alhora, de reduir les 
desigualtats: el creixement econòmic pot 
ser inclusiu, mentre que la crisi és regressi-
va. El factor crucial per reduir la desigualtat 
és incrementar el nivell d’ocupació. Final-
ment, cal destacar la importància de pro-
moure estratègies de cooperació entre les 
ciutats i metròpolis, a escala metropolitana 
i a escala megaregional.

SESSIÓ 2

Reassignació de 
recursos pel nou 
model productiu

President: Juan Antonio Fernández, 
conseller delegat d’UNIT 4
Introductor: Jordi Angusto, 
vicepresident de la Comissió d’Economia 
del Coneixement i Innovació del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya
Ponent: José García Montalvo, catedràtic 
de la Universitat Pompeu Fabra

Sovint es presenta l’economia financera 
com quelcom força allunyat de l’economia 
real, és a dir, de la relativa a la producció i/o 
provisió de productes i serveis. 

En aquesta sessió de la Jornada dels Eco-
nomistes, el professor José García Mon-
talvo va voler desmentir-ho; i ho va fer 
amb profusió de dades i, malgrat això, de 
manera clara i amena: l’economia finance-
ra havia abocat recursos al sector de la 
construcció, en la mateixa mesura que 
aquest sector havia desplaçat altres sec-
tors productius i havia engolit capacitats 
productives i força de treball.

En conseqüència, canviar aquell model 
econòmic de baixa productivitat, per tal de 
desenvolupar-ne un d’alta productivitat i 
prou competitiu per assolir la plena ocupa-
ció i de qualitat, demana reassignar alhora 
els recursos productius i els financers. 

Altrament dit, cal una “destrucció creativa” 
de crèdit a la construcció, similar a la des-
trucció creativa que hi ha hagut en termes 
productius i d’ocupació. I encara més: 
com més lenta sigui la destrucció, més tri-
garà la recuperació.

Per la seva banda, Jordi Angusto va po-
sar l’accent en la necessitat que la reassig-
nació de recursos es faci tot incardinant 
recerca, educació, innovació i teixit pro-
ductiu, atès que avui els avantatges com-
petitius no es deriven de la dotació de re-
cursos disponibles, com ho havia estat en 
el passat, sinó del coneixement generat i 
incorporat en productes i serveis; i això, 
ateses les limitacions de diners públics per 
finançar la recerca, per força demana una 
relativa especialització sectorial.

En conclusió, la crisi no ha estat quelcom 
temporal i transitori; ha estat una crisi pro-
funda del nostre model econòmic i productiu 
i, en conseqüència, demana canvis dràstics 
i decisions valentes. L’economia del segle 
XXI tindrà poc a veure amb la del XX; l’entorn 
serà més exigent i la competència més forta; 
la innovació serà el driver i això demana re-
cerca, educació i formació permanent.

En altres paraules: la principal reassigna-
ció ha de ser mental; i els economistes 
tenen en aquest canvi de xip un paper pri-
mordial que desenvolupar.

SESSIÓ 3

Canvis en la 
normativa 
comunitària que 
afecten l’auditoria 
de comptes

President: Valentí Pich, president del 
Consell General d’Economistes
Introductor: Francesc Garreta, 
vicepresident de la Comissió d’Auditors  
de Comptes del Col·legi d’Economistes  
de Catalunya
Ponents: Pere Lluís Fos, economista 
auditor de comptes
Philippe Arraou, vicepresident de  
l’Orde d’Experts Comptables a França  
i president d’Honor de la Federació 
Europea EFAA

La sessió es va focalitzar des de dos punts 
de vista: l’abast de la Directiva comunitària 

D’esquerra a dreta: 
Jordi Angusto,  
Juan Antonio 
Fernández i José 
García Montalvo.
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sobre auditoria i la seva adaptació a la nor-
mativa espanyola en funció de l’avantpro-
jecte de Llei d’auditoria que es trobava en 
fase de consultes.

La normativa europea es troba regulada per 
la Directiva 2014/56/UE del Parlament Euro-
peu i del Consell, de 16 d’abril de 2014, so-
bre l’auditoria de comptes anuals i de comp-
tes consolidats i pel Reglament 537/2014 
del Parlament Europeu i del Consell, de 16 
d’abril 2014, pel que fa a les exigències es-
pecífiques per a l’auditoria de les entitats 
d’interès públic, l’entrada en vigor de la qual 
està prevista per al juny del 2016.

El reglament defineix què són entitats d’in-
terès públic, la rotació dels auditors, i ho li-
mita a un màxim de 10 anys, deixant obert 
una termini superior de fins a 20 anys en el 
cas de concurs i de fins a 24 anys en el cas 
de joint-audit, sent la rotació del soci fir-
mant de set anys.
 
També defineix un llistat de serveis prohibits 
(black list), així com una limitació dels ser-
veis non-audit a un 70% de la mitjana d’ho-
noraris d’auditoria dels tres últims anys, 
deixant oberta la possibilitat que els Estats 
membres afegeixin altres serveis prohibits 
al llistat.

Així mateix, defineix una sèrie de modifica-
cions en l’estructura de l’informe d’audito-
ria, la independència de l’autoritat de su-
pervisió i el control de qualitat.

El pròxim pas que cal seguir és la transpo-
sició de la Directiva al dret nacional en un 
termini de dos anys i l’elecció d’opcions del 
Reglament per a cada Estat, abans del 17 
de juny de 2016.

En relació amb l’avantprojecte de Llei d’au-
ditoria es van exposar els principals aspec-
tes modificats:

Delimitació d’entitats petites i mitjanes:

Les entitats han de complir, a data de 
tancament, almenys dos dels tres requi-
sits durant dos exercicis consecutius, 
aquests límits no afecten les obligacions 
d’auditoria.

Definició de RED com a estructura a la qual 
pertany un auditor o una societat d’auditoria 
que tingui per objecte la cooperació, com-
partir beneficis o costos, que comparteix 
propietat, control o gestió comuns, políti-
ques i procediments de control de qualitat 
comuns, una estratègia empresarial comu-
na, l’ús d’un nom comercial comú o una part 
significativa dels seus recursos professio-
nals, en tot cas, entitats vinculades segons 
l’article 42 CC.

Es defineixen canvis en el contingut de l’in-
forme d’auditoria en què, entre d’altres, 
s’opinarà sobre l’informe de gestió, l’audito-
ria d’estats consolidats, en què caldrà docu-
mentar-se en els papers de treball de l’audi-
tor del consolidat la revisió efectuada als 
auditors individuals de tal manera que, en 
cas d’una revisió, l’auditor del consolidat 
haurà d’aportar els papers de treball dels 
auditors de la resta d’empreses del grup.

D’esquerra a dreta: Philippe 
Arraou, Francesc Garreta, 
Pere Lluís Fos i Valentí Pich.

En relació amb les societats d’auditoria es 
proposa prohibir que un auditor sigui soci de 
més d’una societat d’auditoria amb majoria 
en el capital o de l’òrgan d’administració.

Es regulen requisits més elevats d’indepen-
dència; en relació amb els honoraris es con-
siderarà causa d’incompatibilitat quan re-
presentin durant tres exercicis consecutius 
més del 30% dels ingressos anuals de l’au-
ditor o de la xarxa.

Es concedeixen amplis poders a l’ICAC per 
efectuar qualsevol tipus de comprovació en 
compliment de les funcions de supervisió.

S’amplien les infraccions i sancions molt 
greus i greus en referència, fonamentalment, 
a les auditories d’entitats d’interès públic.

Conclusions
Es tracta d’un avantprojecte que va més en-
llà del que estableix la Directiva europea pel 
que fa a aspectes com són la rotació, la in-
dependència, la regulació de les EIP, així 
com l’avaluació de les infraccions i sancions, 
en l’interès per part de l’ICAC d’incrementar 
la confiança i la transparència en el mercat 
de l’auditoria.

SESSIÓ 4

Estratègia de 
l’energia en el  
segle XXI: eficiència 
i competitivitat 
econòmica  
de l’energia

Introductor: José M. Mata, 
membre de la Comissió d’Economia  
i Sostenibilitat del Col·legi  
d’Economistes de Catalunya
Ponent: Claus essencials de 
la política energètica europea actual, 
Ferran Tarradellas, director de la  
Representació de la Comissió Europea  
a Barcelona
Eficiència i competitivitat en la pràctica  
de l’energia, Isabel Tejero, presidenta del 
Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya
Experiència del nou forn a Molins de Rei, 
Ángel Cercós, director general de Ciments 
Molins Industrials, SA

La Jornada d’enguany, Transformacions 
estratègiques per a l’economia catalana, 

 Tipus Total Xifra Nombre  
 d’entitat partides anual* mitjà de
 activa negocis*  treballadors

 Petita ≤ 4 ≤ 8 ≤ 50
 Mitjana ≤ 20 ≤40 ≤ 250

* milions d’euros
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esdevé un marc inconfusible per al desple-
gament d’un tema que reclama el rigor de 
l’estudi econòmic a l’hora d’identificar cos-
tos i ingressos en la gestió del coneixement  
i de les possibilitats de la innovació en la 
inevitable gestió del factor energètic. Sigui 
a escala de país, d’institució o d’empresa, 
l’anàlisi econòmica esdevé oportuna i, tan-
mateix, indispensable per aprofitar les 
oportunitats de futur en un context de su-
peració de la crisi. Les transformacions en 
el tracte energètic són pas obligat per al 
redreçament de la competitivitat de l’eco-
nomia i l’empresa catalanes.

La Comissió d’Economia i Sostenibilitat va 
centrar aquesta sessió per focalitzar dos 
vessants clarament relacionades: la posi-
ció de la Comissió Europea (CE) en la plani-
ficació energètica i una aplicació empresa-
rial concreta, ja feta realitat consolidada. 
L’oportunitat en el temps ha fet pràctica-
ment coincidir la difusió del plantejament de 
la CE amb les dates de la Jornada i ha fet 
especials les referències de Ferran Terra-
delles, director de la Representació de la 
Comissió Europea a Barcelona, comentant 
la importància que té l’eficiència energètica 
en el plantejament de la CE per garantir un 
sistema energètic competitiu i segur amb 
una reducció del 40% de les emissions de 
gasos d’efecte d’hivernacle respecte del 
1990, objectiu per al 2030 que preveu asso-
lir amb un mínim del 27% d’energies renova-
bles i un 27% de millor eficiència energètica.

La seguretat en el subministrament s’asso-
cia a l’efectivitat del sistema en la mateixa 
mesura que podem constatar com les dues 
mesures: energies renovables i eficiència 
energètica propicien i posen en valor el 

tema de la no-dependència energètica. 
Sense eficiència no serà possible la transi-
ció del sintema actual a un sistema més 
segur, competitiu i sostenible. Tant és així, 
com comentava Terradelles, que s’imposa 
la necessitat que tots els plans energètics 
nacionals dels Estats membres prevegin la 
millora de l’eficiència energètica.

De normatives a realitats és el pas que ens 
va proposar el disseny de la sessió i aquí 
l’anàlisi econòmica presentada per Ángel 
Cercós, director general de Ciments Mo-
lins Industrial, SA, ens va agradar a tots els 
assistents per la claredat tècnica i la rotun-
ditat de les mesures econòmiques d’estalvi 
que suposa l’adopció de mètodes més efi-
cients en el consum energètic de manera 
que s’assoleixin dos efectes en la línia de la 
planificació de la CE: d’una banda, s’acce-
lera la renovació d’instal·lacions amb la per-
tinent millora d’emissió de gasos i que per-
meten, i amb més eficiència, amb l’única 
repercussió de l’estalvi en consums ener-
gètics recuperar la inversió feta en un perí-
ode molt inferior a la vida tecnològicament 
útil de l’equipament. Les dades exposades 
per Cercós constitueixen tota una invitació 
a l’emulació de l’experiència.

Conèixer més del tema va esdevenir una 
motivació a tots els assistents, que van em-
plenar el temps de col·loqui i, àdhuc, entre 
sessions per plantejar diferents àrees d’inte-
rès que podria resumir-se en la necessitat de 
generar més coneixement i mètode d’estudi 
econòmic d’estalvis derivats d’eficiència 
energètica i, com no podria ser d’altra ma-
nera, la presentació en comptes d’aquests 
resultats, sovint ignorats o de difícil visualit-
zació en l’anàlisi clàssica. Atendre aquestes 

demandes passa a ser un factor motivant 
per a les properes tasques de la nostra Co-
missió en l’ànim d’oferir reflexions i espai de 
contrast a tots els col·legiats en un tema in-
equívocament econòmic: l’eficiència.

SESSIÓ 5

Les aportacions de 
l’economia social a 
la transformació de 
l’economia catalana
President: Àngel Font, director Corporatiu 
de Persones i Estratègia a la Fundació 
Bancària ”la Caixa”
Introductora: Maite Soler Cera, 
coordinadora del Grup de Treball  
d’Economistes per a una Economia Social 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya
Ponent: José Luis Monzón Campos, 
president de CIRIEC-España
Panelistes: Francesc Martínez 
de Foix, director general del  
Grup Cooperatiu TEB
David Cos, president del Grup  
Empresarial Cooperatiu CLADE
Eduard Vicente i Gómez, director  
de la Fundació Futur-Futur Just

La sessió es va desenvolupar amb una 
bona assistència de participants, molt inte-
ressats en un tema que aporta novetat i 
amplia el marc de les habituals sessions de 
les Jornades dels Economistes.

Va ser presidida per Àngel Font, director 
de Recursos Humans de la Fundació ”la 
Caixa”. La participació del catedràtic 
d’Economia Aplicada de la Universitat de 
València i president del CIRIEC, José Luís 
Monzón, ens va introduir el tema de la ses-
sió, situant l’economia social en el períme-
tre institucional, les dimensions i les seves 
funcions en una economia global. 

A continuació, hi van intervenir els tres repre-
sentants convidats d’organitzacions, o em-
preses d’economia social, concretant la seva 
participació en respondre a dues preguntes 
plantejades des del Grup d’Economia Social 
del CEC, organitzador de la sessió:

l Quins considera que són els reptes es-
tratègics del sector de l’economia social en 
els quals se situa la seva organització per 
poder esdevenir un veritable referent a es-
cala social i econòmica a Catalunya?

D’esquerra a 
dreta: José M. 
Matas, Àngel 

Cercós i Ferran 
Tarradellas.
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l Les cooperatives difícilment es desloca-
litzen, conserven la capil·laritat territorial.

l L’accés al finançament és bàsic per a la 
seva subsistència.

l Les entitats d’economia social ja són un 
referent social a Catalunya.

l L’economia social és directament crea-
dora de valor afegit i d’impacte social.

l Cal actuar sobre el dimensionament, 
promoure acords entre organitzacions i 
obrir-se a l’exterior. 

l La globalització atenta contra aquest 
model.

SESSIÓ 6

Posicionament 
global de Catalunya

President: Salvador Alemany, 
president d’Abertis
Introductor: Xavier Segura, 
soci de Tracis, Projectes Econòmics  
i Financers, i vocal de la Comissió
Ponents: Indústria, exportacions 
i inversió estrangera
Josep Oliver Alonso, catedràtic 
d’Economia Aplicada de la Universitat 
Autònoma de Barcelona
El paper de Barcelona en el  
posicionament de Catalunya en el món
Joan Ramon Rovira Homs,  
cap del Gabinet d’Estudis Econòmics  
i Infraestructures de la Cambra  
de Comerç de Barcelona

La sessió de la Jornada dedicada al Posici-
onament global de Catalunya va ser una de 
les que va atreure més públic i que també va 
generar més debat, amb diverses interven-
cions per part dels assistents, i més ressò 
mediàtic, amb la publicació d’articles que en 
feien referència a La Vanguardia i a El Perió-
dico de Catalunya. 

La sessió, que va ser presidida per Salvador 
Alemany, president d’Abertis i del Consell 
Assessor per a la Reactivació Econòmica 
(CAREC), i introduïda per Xavier Segura, 
soci de Tracis i membre de la Comissió Ges-
tora del Col·legi, va comptar amb dos ponents 
de reconegut prestigi, com ho són Josep Oli-
ver, catedràtic d’Economia Aplicada de la 

D’esquerra a dreta: 
Joan Ramon Rovira, 

Salvador Alemany, 
Josep Oliver i  

Xavier Segura.

l Quina és la capacitat de creació de valor 
afegit de les organitzacions del tercer sec-
tor a l’economia catalana? 

Francesc Martínez de Foix,del Grup Co-
operatiu TEB, va destacar l’amenaça que 
suposa per als centres de treball amb dis-
capacitats la manca de finançament en què 
es troben en l’actualitat. 

David Cos, del Grup Cooperatiu CLADE, va 
incidir en el problema de capitalització de les 
cooperatives i va demanar una legislació més 
oberta que permeti l’entrada de capital, la pro-
fessionalització de la gestió i la internacionalitza-
ció com un dels objectius de les cooperatives.

Eduard Vicente, de la Fundació Futur, va 
parlar en la seva intervenció de la demanda de 
professionalització d’aquestes organitzaci-
ons, en el problema del dimensionament petit 
de moltes d’aquestes entitats, fet que dificul-
ta les possibilitats d’esdevenir competitives.

El col·loqui que es va establir a continuació, 
entre el públic i els participants de la taula, va 
ser molt interessant, amb qüestions sobre 
quin és el futur d’aquestes organitzacions en 
l’economia global que vivim, sobre la maxi-
mització dels resultats, no tenir com a objec-
tius la maximització dels beneficis, si l’esde-
venir, en alguns casos, és el pas al model 
purament empresarial o la conservació dels 
valors per als quals van ser creades... 

Podríem considerar com a aportacions 
més destacades de la sessió a la Jornada 
sobre les Transformacions estratègiques 
per l’economia catalana:

l Les cooperatives redueixen menys l’ocu-
pació en aquests temps de crisi.

La taula de  
la Sessió 5 del 

primer torn.
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SESSIÓ 1

Finançant els canvis 
en el model econòmic: 
reformes pendents  
en el sector financer

President-ponent: De la sortida 
de la crisi cap a la banca del futur. 
Carles Ventura, director general adjunt  
de Banc Sabadell
Introductor: Josep Soler, director general 
de l’Institut d’Estudis Financers
Ponent: Impulsant definitivament el 
finançament no bancari, Ramon Betolaza, 
conseller delegat de Trea Capital, SV,  
i de Black Toro
Distribució i assessorament financer: 
recuperant la reputació de les entitats  
i la confiança, Fernando Zunzunegui, 
advocat i especialista en dret financer

La sessió va abordar tres grans temes, pen-
dents i actuals, del sector financer, tots im-
portants per resoldre el finançament de l’eco-

D’esquerra a dreta: 
Fernando Zunzunegui, 
Ramon Betolaza, 
Carles Ventura  
i Josep Soler.

UAB, i Joan Ramon Rovira, cap del Gabinet 
d’Estudis de la Cambra de Barcelona. 

Josep Oliver va parlar sobre Indústria, expor-
tacions i inversió estrangera. Va partir de la 
consideració que qualsevol escenari favora-
ble en clau de futur per a Catalunya i per a la 
seva economia és inimaginable sense que en 
el mateix tingui un paper protagonista una in-
dústria potent i amb capacitat de generar valor 
afegit i de mantenir-se en primera línia quant a 
competitivitat internacional. Oliver va alertar 
amb contundència, però, sobre el fet que 
aquest objectiu és contradictori amb la pro-
gressiva pèrdua de pes que la indústria cata-
lana ve experimentant des de fa anys, la qual, 
d’acord amb les dades que va exposar, és 
molt anterior a l’inici de la crisi i que ha tingut 
com a conseqüència que Catalunya tingui una 
posició cada cop més feble entre el grup de les 
principals regions industrials europees, en el 
qual les alemanyes i les de l’est d’Europa no 
paren de guanyar hegemonia. Així, doncs, 
mentre que a Catalunya entre els anys 2000 i 
2007 l’ocupació en la indústria va caure un 
7%, a les regions europees més industrialitza-
des va pujar un 3%. I en el període de la crisi 
2007-2013, a Catalunya es va destruir un 
30% de llocs en la indústria mentre que a Eu-
ropa només se’n van perdre un 2%.

El contrapunt el va posar Joan Ramon Ro-
vira, la presentació del qual, que va dur per 
títol El paper de Barcelona en el posiciona-
ment de Catalunya en el món, va aportar 
dades força més positives, que sustentaven 
el fet, cada vegada més visible, del paper 
progressivament més rellevant de Barcelona 
i la seva àrea metropolitana, respecte a les 
altres gran conurbacions amb gran pes eco-
nòmic del món, gràcies a la seva capacitat 
d’exercir un protagonisme indiscutible com 
a pol d’atracció d’inversió i com a centre im-
pulsor d’una àrea econòmica amb capacitat 
de crear riquesa en tots els sectors amb més 
potencial de generació de valor afegit. 

Aquest contrast de plantejaments entre una 
indústria catalana que està perdent dinamis-
me i competitivitat respecte a les seves homò-
logues europees i una capital, Barcelona, que 
el guanya respecte a la resta de grans ciutats 
del món, va donar lloc a un viu i interessant 
col·loqui que va tenir un dels seus punts més 
àlgids en el debat sobre fins a quin punt és 
compatible l’auge d’una ciutat amb un èxit 
creixent, basat en un sector serveis molt po-
tent, amb la pervivència d’una indústria de 
primer nivell com a element distintiu de l’eco-
nomia catalana, no solament des de la pers-
pectiva del passat, sinó també en clau de futur.

Segon torn de sessions

La conclusió d’aquest debat va ser positiva en 
el sentit que va haver-hi acord respecte al fet 
que l’èxit de Barcelona en el món no solament 
no és incompatible amb què Catalunya recu-
peri el pols de regió industrial potent, sinó que, 
al contrari, és un factor que ho pot afavorir. El 
Gran Londres va ser un exemple esmentat per 
justificar l’optimisme sobre aquesta qüestió. 

La sessió va cloure amb una interessant 
reflexió del seu president, Salvador Ale-
many, qui va subratllar la importància que  
té per al futur econòmic de Catalunya que 
els projectes individuals que s’engeguin 
transmetin confiança en el país i que es pu-
guin tirar endavant en un clima de màxima 
cohesió social. 

nomia catalana, condició imprescindible per 
endegar les transformacions estratègiques 
que requereix el nostre model econòmic. Van 
ser l’estratègia bancària immediata, el de-
senvolupament del finançament no bancari i 
la distribució i assessorament financer.

Excepcionalment, en la Jornada dels Eco-
nomistes, aquesta sessió es va desenvolu-
par sense ponències estrictes amb un mo-
del de preguntes plantejades pel moderador, 
Josep Soler, a cada ponent a l’inici, i seguit 
d’interpel·lacions entre ells, i de preguntes i 
intervencions dels assistents.

El ponent i alhora president de la sessió, 
Carles Ventura, va descriure l’estratègia de 
futur d’un banc com Banc Sabadell. Priorit-
zarà una banca senzilla, efectiva per al client, 
amb un objectiu d’oferir un servei eficaç  
i amb un ús creixent de la tecnologia i de la 
figura del gestor de clients. 

Ventura va afirmar que, amb una banca de 
qualitat, la competència, tant la pròpiament 
bancària com l’externa al sector, no hauria de 
plantejar cap obstacle insalvable. Veu la ban-

+info
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ca en el bon camí de recuperar la confiança 
de la clientela i creu que, indiscutiblement, el 
pes del finançament de l’economia catalana 
continuarà en mans de la banca amb una 
aparició puntual –té el seu paper, va dir– d’al-
tres fonts de finançament alternatives.

Per la seva banda, Ramon Betolaza pensa 
que és inevitable que diferents formes de fi-
nançament no bancari i de mercats omplin 
àrees “desvalgudes” de crèdit bancari. Res-
ponent les preguntes del moderador, Beto-
laza no es va mostrar preocupat per les res-
triccions legals al finançament no bancari. 
Creu que el mercat s’autoregularà, ja que 
l’accés a molts fons i mecanismes financers 
s’autolimitarà a inversors grans i professio-
nalitzats. Betolaza creu que el finançament 
per mitjà del deute (direct lending) tindrà un 
paper més important que per mitjà del capi-
tal (equity) en haver-se demostrat que és 
important evitar intromissions innecessàries 
en la gestió de les empreses. Veu la banca 
com un aliat amb el paper d’inversor en mol-
tes operacions de finançament directe.

El tercer dels ponents, Fernando Zunzu-
negui, va exposar la seva visió sobre la dis-
tribució bancària i financera en general, i 
sobre els canvis radicals que la nova norma-
tiva i l’exigència del mercat provocarà. Zun-
zunegui es va mostrar molt crític de la mane-
ra com s’han comercialitzat i s’han col·locat 
productes financers en els darrers anys, que 
han generat episodis de contractació de 
productes complexos per inversors no pro-
fessionals, la raó bàsica per a la pèrdua de 
reputació i de la confiança del client per part 
de la banca. L’assessorament, i especial-
ment l’independent, és una necessitat que 
acabarà imposant-se en el sector. Un asses-
sorament regulat, amb professionals qualifi-
cats, transparent i que eviti els conflictes 
d’interès. També veu inevitable el creixement 
de la competència no bancària per l’exigèn-
cia de la demanda i la facilitat tecnològica.  

El torn d’interpel·lacions, de preguntes cre-
uades i de participació dels assistents va 
facilitar un cert consens entre els tres po-
nents. Tots ells són conscients de la impor-
tància del retorn de la banca a la seva activi-
tat primària en condicions de més solvència 
i recuperant l’activitat creditícia, i creuen que 
la banca viurà més transformacions operati-
ves i d’eficiència amb relació als clients que 
seran, cada cop més, el centre del negoci. 

Tots ells pensen que cal i és inevitable que al-
tres fonts de finançament reequilibrin un mer-
cat massa inclinat al crèdit bancari. Són cau-

telosos sobre diverses expressions del 
shadow banking però hi veuen possibilitats.

Finalment, tots ells estan convençuts que el 
país no es podria permetre nous episodis de 
distribució bancària que generin problemes 
com els viscuts recentment i que la nova nor-
mativa europea ajudarà. Veuen en un profes-
sionalisme creixent i en una qualificació pro-
fessional més alta un dels eixos més 
importants de les reformes pendents, que ja 
s’estan portant a terme.

SESSIÓ 2

Noves tendències en 
anàlisi d’empreses

President-ponent: Ignasi Vidal, 
director de Canal de Sage Accountants
Introductor: Martí Garcia Pons, 
vicepresident de la Comissió de  
Comptabilitat del Col·legi d’Economistes  
de Catalunya
Ponents: Jordi Martí, sotsdirector 
del Departament de Comptabilitat de  
la Universitat de Barcelona
Tomàs Casanovas, CEO d’Open Learning 
Spain, SA, i head Project Finance d’Enerside

“Insanity is doing the same thing over 
and over again and expecting different 
results” (Albert Einstein)

La complexitat de l’entorn exigeix al directiu 
i a l’analista o ambdós una capacitat més 
gran per entendre, i interpretar, la realitat de 
les situacions per les quals passa l’empresa 
i poder actuar ràpidament sobre ella.

La volatilitat, la incertesa, la complexitat i 
l’ambigüitat de l’entorn empresarial obli-
guen l’empresa a un procés de reestructu-
ració permanent, preveient, anticipant i im-
plementant canvis progressivament per així 
evitar canvis radicals més endavant. Així, les 
empreses amb èxit sostingut han passat de 
la planificació estratègica molt elaborada i a 
llarg termini a definir unes grans línies de 
propòsits institucionals, uns principis i va-
lors organitzatius i una filosofia de funciona-
ment (Jaume LLopis, IESE).

Aquesta  situació obliga a marcar objectius 
a curt termini, a fer previsions de resultats no 
més enllà de tres anys, màxim cinc. Obliga 
a revisar objectius i previsions cada tres me-
sos. Obliga a processos d’avaluació conti-
nuada. I a empreses permanentment im-
merses en un procés constant de millora.

En aquest context, la comptabilitat i les fi-
nances, com a llenguatge dels negocis, han 
de subministrar informació que permeti la 
comunicació entre àrees o departaments 
per acomplir els objectius fixats. Cal dotar la 
direcció general, i els directius en general, 
d’una visió financera de l’empresa. És impe-
ratiu alinear les finances amb l’estratègia i el 
model de negoci de la companyia, planifi-
cant i prenent decisions que permetin obte-
nir un millor aprofitament dels recursos i 
aconseguir avantatges competitius. 

En aquest sentit, Tomàs Casanovas, CEO 
d’Open Learning Spain i head Project Finan-
ce d’Enerside, va presentar una suggestiva 
eina per analitzar empreses més enllà de la 
tradicional anàlisi d’estats comptables.

Els components de la matriu Space 2.0. són 
els següents:

D’esquerra a dreta: 
Jordi Martí, Ignasi 

Vidal, Tomàs 
Casanovas i Martí 

García Pons.
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Sessions de Treball

1. Determinació de la fortalesa financera de 
l’empresa. Aspectes clau: capacitat de ge-
neració de recursos, política de dividends/
autofinançament, evolució de les vendes,  
liquiditat i endeutament. 

2. Determinació de la fortalesa competitiva 
interna de l’empresa (model A d’Argenti).

3. Determinació de l’atractiu del sector on 
opera l’empresa (model de Michael Porter).

4. Determinació de l’estabilitat de l’entorn 
llunyà (model STEEP).

La valoració ordenada dels quatre aspectes 
esmentats permet construir el vector direc-
cional d’aquesta matriu, que ens permetrà 
comprendre si l’empresa està seguint la 
seva estratègia òptima, entre les quatre de 
disponibles: conservadora, agressiva, com-
petitiva o defensiva. 

L’aplicació de la matriu Space en el mercat al 
llarg dels darrers 12 anys ha confirmat la seva 
gran capacitat predictiva i prescriptiva.

L’aportació del professor Jordi Martí es pot 
considerar complementària de la matriu 
Space 2.0. Perquè cada vegada més les 
empreses són vistes com la causa dels pro-
blemes socials, ambientals i econòmics del 
món. Per a la majoria d’empreses, els pro-
blemes socials i ambientals es troben a la 
perifèria i no al centre. Són empreses del 
món i no “per al món”.

Es requereix, doncs, un canvi d’esquema de 
creació de valor i de paradigma, que permeti 

comprendre que ara la creació de valor es pot 
fer de manera compartida, és a dir que, al 
mateix temps que es crea valor econòmic, 
també es crea valor social i ambiental, i es 
compleix  amb les administracions públiques. 
Jordi Martí va analitzar els comptes anuals a 
partir de la visió environmental-social-gover-
nance E-S-G (ambiental-social-de Govern).

SESSIÓ 3

El paper de  
les entitats 
financeres en les 
crisis empresarials

Introductor: Jordi Albiol, president 
de la Comissió de Mercantil, Concursal  
i Experts Judicials del Col·legi  
d’Economistes de Catalunya
Ponent: Francisco López, 
director del Departament Concursal  
de Catalunya Banc
Moderador: Salvador Bertran, 
vicepresident de la Comissió  
d’Economistes en el Tractament de  
les Crisis Empresarials del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya

Amb la presència d’una selecta assistència, 
Francisco López (Paco López per als fa-
miliars, amics i iniciats) va dedicar –els 40 
minuts de què disposava– a analitzar els 
diversos avatars que la Llei concursal i d’al-
tres de concordants han anat introduint a la 
relació entre les entitats financeres i les em-

preses en situació d’insolvència actual  
o imminent. 

Val a dir que la talaia des d’on el ponent  
observa la realitat d’aquesta relació és pri-
vilegiada, tot i que parcial, ja que és el res-
ponsable del Departament de Recuperaci-
ons i d’Empreses en Concurs d’una de les 
entitats financeres més esteses arreu de 
Catalunya. 

És per això que les seves observacions i les 
seves opinions cal tenir-les molt en comp-
te, ja que de ben segur representen, en 
gran mesura, el punt de vista de la resta 
d’entitats financeres, que en aquest sentit 
tendeixen a manifestar un acord unànime. 
Acord que es manté mentre analitzen cau-
ses i solucions i que només es trenca quan 
es tracta de repartir els sacrificis derivats de 
les operacions fallides o dificultoses en les 
quals es veuen implicades. 

López va anar recorrent la història, curta en 
el temps i àmplia en esdeveniments, de les 
normes –i sobretot de les seves modificaci-
ons– que afecten les mesures de refinança-
ment del deute vençut o prop de vèncer i 
les de suport del nou circulant necessari 
per fer possible la viabilitat de les empreses 
en dificultats. 

Tot fent referència al marc legal sorgit de la 
Llei 22/2003, de 9 de juliol, l’entrada en vi-
gor de la qual es va produir el setembre del 
2004, va recordar que en aquell moment no 
solament no hi havia crisi sinó que el país es 
movia en una etapa de creixement sostin-
gut, basat en l’activitat immobiliària i en 
l’accés fàcil al crèdit. Fruit d’aquella situació 
i de l’estat d’opinió generalitzat que els ac-
tius immobiliaris serien capaços de sostenir 
i garantir qualsevol deute generat per les 
empreses que es moguessin amb criteris 
de prudència operativa, es va oblidar dotar 
les entitats financeres d’uns mecanismes 
legals que els permetés garantir les seves 
aportacions de fresh-money en cas que, un 
cop fetes, l’empresa es trobés de nou en 
situació d’insolvència. Evidentment, i això 
és ben conegut per tothom, els efectes van 
ser perfectament previsibles: cap empresa 
en dificultats no trobava suport per superar 
problemes financers, quan potser eren els 
únics que calia resoldre. 

Diverses modificacions que han anat apa-
reixen any rere any han intentat, infructuo-
sament segons el parer del ponent, trobar 
solucions al problema derivat de la manca 
d’un marc legal que donés seguretat a les 

D’esquerra a dreta: 
Francisco López, 

Jordi Albiol  
i Salvador Bertran.
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operacions de refinançament de les em-
preses en risc d’insolvència. Ens hem tro-
bat en una situació perversa, ja que el refi-
nançament preconcursal s’havia de fer 
sense xarxa de seguretat (els nous credi-
tors –és a dir, entitats financeres que refi-
nancessin– es trobaven amb el mateix es-
tatus que els que ja corrien riscos evidents) 
o en terrenys pantanosos (aplicació d’acci-
ons de reintegració sobre noves garanties 
obtingudes) i el finançament després del 
concurs estava subjecte a dotacions obli-
gatòries en els balanços de les entitats 
prestamistes. 

Finalment, l’any 2014, i amb l’aparició dels 
RDL 11/2014 i 17/2014, sembla que les 
entitats financeres poden trobar un cert 
confort, la qual cosa, segons el ponent, po-
drà donar suport a operacions de refinan-
çament que no estiguin estigmatitzades 
d’origen. Amb aquests canvis, recupera 
força la solució natural del concurs, que no 
és altra que el conveni. S’entén que els cre-
ditors financers, en la mesura que obtin-
dran confort, tindran més predisposició a 
signar convenis de continuïtat, impedint 
que s’arribi en tants casos a la liquidació, 
que representa una pèrdua important, sinó 
total dels interessos dels creditors concur-
sals. Entén el ponent que també ajudarà el 
nou escenari del conveni concursal i els 
nous sistemes de finançament alternatiu al 
merament bancari, com és el projecte de 
llei de foment del finançament empresarial, 
on es desenvolupa el règim jurídic del 
crowdfunding, i l’aprovació recent de la Llei 
22/2014, de 12 de novembre, per la qual es 
regulen les entitats de capital risc.

Això sí, no s’espera que les mesures relati-
ves a les entitats financeres afectin encara 
les petites empreses, ja que s’entén que els 
seus problemes no són solament financers 
sinó també estructurals. Mentre subsisteixi 
la greu crisi de demanda al país, no es te-
nen esperances que les petites empreses, 
amb excessiva dependència de la deman-
da interior, puguin presentar plans de viabi-
litat que depenguin exclusivament del  
suport financer.

SESSIÓ 4

Com incorporar  
el potencial de la 
nostra societat
Presidenta: Maria Àngels Tejada, directora 
general Public Affairs de Randstad
Introductora: Montserrat Sagarra, 
coordinadora del Grup de Treball  
d’Igualtat i Diversitat del Col·legi  
d’Economistes de Catalunya
Ponents: Lideratge femení, Anna 
Mercadé, filòsofa i pedagoga de l’Obser-
vatori Dona, Empresa i Economia de la 
Cambra de Comerç de Barcelona
Polítiques públiques per desenvolupar  
la potencialitat de la nostra societat, 
Javier Creus, economista per ESADE 
i la Universitat de Nova York 
Com incorporar l’entorn de la societat civil, 
Michael Narbehaus, economista

La taula en un inici es va plantejar com un plet 
d’experiències que identificaven la interacti-
vitat de les persones, en les polítiques acti-
ves d’ocupació, com desenvolupar les inici-
atives personals i la promoció del lideratge 
femení, amb un recull d’iniciatives de dife-
rents àmbits institucionals i empresarials; es 
va transformar amb una taula d’experiències 
multidisciplinàries envers El potencial de la 
nostra societat, mentre el fil conductor de 
totes les ponències era La revolució col-
laborativa com una fita de futur. 

La primera intervenció va ser feta per Anna 
Mercadé, directora de l’Observatori Dona, 

Empresa i Economia de la Cambra de Co-
merç de Barcelona, que va presentar la situ-
ació de la dona envers els consells d’admi-
nistració a les empreses i la manca de 
captació del potencial femení d’excel·lència 
i de les seves particulars competències, 
com l’empatia i el treball en grup. També en 
la seva ponència ens va fer una presentació 
de la plataforma de conselleres i directives, 
www.donaempresaeconomia.org, que té 
com a objectiu la visibilitat, el talent i la gestió 
de les competències; el debat va ser com 
s’identifica el lideratge femení en la nostra 
societat. Com a respostes en el debat a les 
preguntes envers la conciliació vida laboral i 
vida personal, es va fer esment als horaris 
laborals i a la manca d’incorporació al PIB de 
totes les tasques de cura dins la societat, ja 
que només són incorporades quan són re-
munerades i realitzades per serveis externs. 

La segona intervenció va ser a càrrec de Xavi-
er Creus, economista i creador d’Ideas for 
Change, www.ideasforchange.com, qui va 
parlar de la revolució col·laborativa com una 
alternativa a compartir donada l’abundància 
de recursos que la societat genera i queden 
ociosos, es va parlar d’experiències com la 
Wikipedia i les dades obertes que ofereix la 
xarxa digital. De la seva experiència com a ana-
lista ens va parlar de la palanca de creixement 
accelerat per persones que estan o volen tenir 
un nou model de negoci, les mateixes estan 
definides al @pentagrowth. En resum, el seu 
consell va ser empoderar la societat i compar-
tir el coneixement, tant en la provisió de serveis 
com en projectes d’innovació social.

La tercera intervenció va ser feta per Micha-
el Narbehaus, economista i fundador de 

Vista de la sala  
on es va celebrar  
la Sessió 4 del 
segon torn.
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SMART CSOS LAB, www.smart-csos.org, 
que va fer una anàlisi de la situació insoste-
nible de la societat envers l’actual model de 
creixement, la malversació de recursos na-
turals i socials, per la qual cosa cal anar a 
noves iniciatives o experiències més locals 
que en la xarxa internacional que Narbehaus 
lidera és diu la Gran Transició. 

Aquest nou concepte desenvolupa una 
nova visió de l’economia més sostenible, 
l’objectiu de les iniciatives de la societat civil 
són la base d’un canvi sistèmic, la renovació 
dels valors culturals i basar el creixement 
econòmic en el benestar i no exclusivament 
en l’actual PIB. En resum, el seu consell és 
incorporar i encoratjar l’entorn civil en el món 
de l’economia, ja que les institucions actuals 
per si mateixes són insuficients per assolir 
una economia més sostenible. 

SESSIÓ 5

L’estat de  
l’empresa familiar 
en l’economia 
catalana

Introductor: Lluís Mas, president 
del Grup de Treball d’Economistes 
d’Empreses del Col·legi d’Economistes  
de Catalunya
Ponents: Xavier Torra Balcells, 
director general de Simon Holding
Josep Betriu, economista i director 
general del Grup Lasem
Jordi Malapeira, economista

Sobre el títol de L’empresa familiar catalana 
en el context 2014, el ponent ens va guiar la 
seva exposició en els següents apartats:

Situació del context actual: sortida diferent 
d’una teòrica crisi i les seves conseqüents 
implicacions. Nou creixement suau oscil-
lant, més incertesa en el mercat local, inver-
sions i creixement. El sentiment de pèrdua 
de l’empresari. Visió pessimista en general 
de la història i del futur. Solucions esperades 
en l’evolució dels mercats, per polítiques 
d’estímul en la demanda.

Sota les anteriors premisses es fonamenten 
els eixos d’un potencial cercle virtuós per a 
un pròxim futur:

La innovació, la Internacionalització i la go-
vernança, tot amb un únic objectiu, ser més 
competitius en un entorn d’actors globals, 
en un entorn de low-cost molt generalitzat, 
on la mida de les empreses compta, on han 
canviat els sistemes de finançament i on qui 
mana en cada sector és un teixit d’aliances.

Tot això és possible per a una empresa fami-
liar? La resposta és sí, però amb models de 
negoci basats en un patró del segle XXI.

A continuació, podríem resumir certs factors 
que poden generar més capacitat competi-
tiva en l’empresa familiar:

l L’enorme diferència que hi ha en la il·lusió 
pel projecte.

l La focalització mental dels seus líders.

l La rapidesa en la presa de decisions.

l La flexibilitat d’adaptació.

l La possibilitat en els canvis a curt i llarg 
termini amb més facilitat, “el ràpid sempre 
guanya el lent, el gran no sempre el petit”.

l Valors “reals” i sentiment de permanència.

l La intuïció dels líders com a valor.

Al contrari, també hi ha factors que poden 
generar menys capacitat competitiva en 
l’empresa familiar:

l Els desacords entre accionistes sobre 
l’empresa i altres aspectes familiars que hi 
poguessin repercutir.

l La incapacitat de destrucció creativa de 
Shumpeter, després de la primera consoli-
dació, les empreses poden no ser eternes.

l La visió més patrimonialista que empre-
sarial.

l L’excessiva bancarització i la limitació de 
recursos propis en certs casos.

l El desequilibri entre utilitats i creixement.

l L’envelliment de la il·lusió.

l Els canvis generacionals i de directius.

l La, de vegades, dificultat d’unir forces per 
a un projecte.

l La visió dels èxits passats com a models 
de futur.

l L’elecció o avaluació no rigorosa de 
l’equip directiu.

Finalment i com a factor clau, la governança 
en el segle XXI: 

Sempre basat sobre un únic focus, la com-
petitivitat, el valor és una conseqüència de 
tot l’anterior, fins i tot podríem dir que és tot 
un estil de gestió.

Els lideratges són diferents en cada etapa de 
l’empresa familiar, però són absolutament 
sempre necessaris.

Per altra banda i no menys important, que 
l’origen sigui familiar no vol dir que tot el ta-
lent de govern està en la família, els valors 
culturals són importantíssims, però el “se-
gell” d’una família no és garantia per se de 
competitivitat.

D’esquerra a dreta: 
Josep Betriu, Jordi 

Malapeira, Lluís Mas  
i Xavier Torra Balcells.
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A la fi de novembre tindrem les conclusions 
de la Comissió Europea sobre les avaluaci-
ons dels pressupostos dels Estats membres 
i, per tant, el que s’aconsella fer als Estats. 
És evident que aquests controls, si hi afegim 
els mecanismes d’alerta, les dades sorgides 
de les enquestes anuals i altres controls, 
com la unió bancària, vol dir que estem 
avançant cap al bon govern econòmic. El 
que s’ha d’aconseguir és que es compleixi i 
no es cedeixi davant les pressions, especial-
ment dels Estats grans. Veurem què passa 
amb el dèficit de França. 

El periodista Andreu Missé va destacar 
que la realitat econòmica i social d’Europa és 
lluny de ser coherent, ja que la Unió Europea 
no creix, té un 11,5% d’atur i hi ha aparegut 
la pobresa, especialment la infantil. S’ha 
d’acabar, diu, amb la falta de legitimitat de 
les institucions (només la té el Parlament Eu-
ropeu) i la falta de credibilitat, evitant les dis-
funcions fiscals entre Estats (només cal veu-
re l’afer de la baixa imposició per a les 
multinacionals a Luxemburg, que acaba 
d’esclatar) i evitar l’austeritat i l’excessiu po-
der del món financer. I apunta que convé 
incrementar el pressupost europeu, ara situ-
at sobre l’1% del PIB. I, finalment, l’eurodi-
putat Ramon Tremosa va destacar la im-
portància de l’euroescepticisme sorgit de 
les darreres eleccions europees i que el Par-
lament Europeu, tot i que cada vegada amb 
més incidència, té encara poders limitats. 

Que no hi hagi impostos europeus, que no 
disposem d’un tresor comú i que no tinguem 
eurobons dificulta avançar cap a un autèntic 
govern econòmic europeu. Va destacar tam-

El rigor operatiu de l’empresa, que està per 
sobre de potencials interessos contraris als 
familiars, és un altre dels factors clau en la 
governança, de fet podríem resumir-lo en 
una frase: “allò que és bo per a l’empresa 
ho és també per a la família, però allò que 
és bo per a la família no sempre ho és per a 
l’empresa”.

I per últim, i no menys important, la importàn-
cia de la transparència en la família-adminis-
tració-empresa i viceversa es converteix en 
un element bàsic.

Finalment, el ponent ens va resumir en una 
breu frase: “una empresa familiar és lluita, ima-
ginació i passió, sense ells la vida és curta”.

SESSIÓ 6

Bon govern  
a Europa

President: Josep Aragonés, 
director general de Wolters Kluwer
Introductor: Xavier Ferrer, vicepresident 
de la Comissió d’Economia Internacional  
i Unió Europea del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya
Ponents: Juergen Foecking, 
analista econòmic a la Representació  
de la Comissió Europea a Espanya
Andreu Missé, director de la revista 
Alternativas Económicas
Ramon Tremosa, diputat al Parlament 
Europeu i professor d’Economia  
de la Universitat de Barcelona

Segur que tots estaríem d’acord que convé 
a la Unió Europea i a tot arreu un bon govern, 
que es gestioni amb eficiència la governan-
ça, entesa com a desenvolupament econò-
mic, institucional i social, durador en el 
temps, tot promovent un equilibri entre les 
institucions, la societat civil i el mercat. Sí, sí, 
són paraules, però d’això hem debatut, en-
tre altres ponències, en el marc de la Jorna-
da dels Economistes, que aquest any ha 
tractat sobre les transformacions que ne-
cessita l’economia catalana. 

Sobre el bon govern a la Unió Europea, Ju-
ergen Foecking, de la Comissió Europea, 
ha detallat les pautes que estan previstes per 
garantir el bon govern, com són els controls 
com el procediment de risc excessiu, el pro-
cediment de desequilibris macroeconòmics, 
les recomanacions específiques i les reco-
manacions estructurals, per a cada Estat.  

D’esquerra a dreta: 
Xavier Ferrer, 
Andreu Missé, 
Ramon Tremosa, 
Josep Aragonés  
i Juergen Foecking.

bé la diferent manera de concebre la política 
i la vida en general dels ciutadans dels Estats 
del nord, respecte dels del sud, fet que difi-
culta entendre, per a uns i d’altres, les políti-
ques que es fan. Va seguir un intens debat 
amb el públic assistent, per cert molt docu-
mentat i expert en temes europeus, que va 
acabar demostrant que el debat sobre el bon 
govern és ben viu a la Unió Europea.  

En síntesi, cal destacar que, sobre el bon 
govern a la Unió Europea, hi ha voluntat 
d’afrontar-lo per part de la Comissió Euro-
pea, però que la realitat del dia a dia posa 
en entredit que s’aconsegueixi. Tot i que 
s’ha avançat molt en el pla econòmic, el 
cert és que caldria també que s’avancés 
també cap a la unió política, element essen-
cial per garantir un bon govern per a la Unió 
Europea. n
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La seu del Col·legi d’Economistes de 
Tarragona va celebrar el 20 de no-
vembre la seva jornada, amb el lema 

Transformacions estratègiques per al sud 
de Catalunya, coincidint amb el tradicional 
Sopar anual dels Economistes. Ambdues 
activitats van ser patrocinades per Catalu-
nya Banc, el Port de Tarragona i l’Ajunta-
ment de Tarragona.

Van obrir la jornada el president territorial, 
Pere Segarra, i el coordinador de la jorna-
da, Miquel Àngel Fúster, que van consta-
tar els problemes econòmics actuals i les 
expectatives de futur per a les comarques 
tarragonines.
 
La conferència principal va anar a càrrec de 
Miquel Puig, economista i director del 
CSUC. Va fer esment de l’excepcionalitat 
del mercat laboral en el cas espanyol, equi-
parable al català. La creació d’un nombre 
elevat de llocs de treball durant el darrer ci-
cle llarg (1995-2014) ha contrarestat els 
seus efectes per a l’estructura poblacional 
i la immigració, fent que la taxa d’atur hagi 
estat (i continuï sent) una de les més altes 
d’Europa, que dobla la mitjana comunitària. 

A més, la taxa d’abandonament escolar i el 
fort desequilibri entre els diferents nivells 
d’ensenyament (primari, mitjà i superior) 
porta a un mercat amb una baixa taxa de 
productivitat, que posa en risc l’estat del 
benestar (salut, educació i pensions, entre 
d’altres). Cal millorar la productivitat, i això 
requereix millorar els salaris, que han de 
reflectir la contribució a la riquesa.
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També va fer una ferma defensa del refor-
çament de la indústria, la innovació, la re-
cerca, així com de les infraestructures fetes 
amb seny i l’excel·lència, en tots els sec-
tors, incloent-hi el turístic, com a vies per a 
aquesta imprescindible productivitat, que 
és clau de futur. Finalment, va posar exem-
ples d’èxit en diversos sectors econòmics.
 
Tot seguit, va tenir lloc una taula rodona que 
va abordar la problemàtica dels principals 
sectors econòmics del sud de Catalunya, 
amb quatre professionals de primer nivell 
en els seus respectius àmbits. 

En primer, Josep Grasset, president de 
l’Associació d’Apartaments Turístics de la 
Costa Daurada, va donar xifres molt inte-
ressants sobre el creixement del turisme en 
les darreres dècades i va remarcar el paper 
de revulsiu que signifiquen PortAventura i la 
Facultat de Turisme de la URV. Per a ell, les 
claus de futur són la internacionalització 
dels mercats, la diversificació de procedèn-
cies i disposar de clients objectiu. Va expo-
sar la conveniència de millorar en idiomes, 

Pere Ferré, gerent de 
Coselva, va fer èmfasi  

en la necessitat d’innovar 
renunciant a competir  

en preus, com es fa al 
mercat nord-americà

La Jornada, 
més a prop  
del territori
TARRAGONA

Transformacions estratègiques  
per al sud de Catalunya

Inauguració de la Jornada
Pere Segarra
President de la seu territorial del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya a Tarragona
Miquel Àngel Fúster
Organitzador de la Jornada

Transformacions estratègiques  
per al sud de Catalunya
Miquel Puig
Director del Consorci de Serveis de les 
Universitats de Catalunya (CSUC)

Taula rodona sectorial amb  
la participació de:
Manel Sanromà
Gerent de l’Institut Municipal  
d’Informàtica de l’Ajuntament  
de Barcelona –sector TIC
Pere Ferré
Gerent de Coselva –sector agroalimentari
Josep Grasset
President de l’Associació d’Apartaments 
Turístics de la Costa Daurada –sector turístic
Jesús Loma-Ossorio
President de l’Associació Empresarial 
Química de Tarragona (AEQT) –sector 
industrial petroquímic/energètic

Moderadora
Sara Sans
Periodista

Cloenda de la Jornada
Joan B. Casas
Degà del Col·legi d’Economistes  
de Catalunya
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Les plantes de Tarragona 
tenen més de 40 anys  
i cal adaptar-les a les 
noves realitats, va dir 

Jesús Loma-Osorio, 
president de l’AEQT

potenciar l’actuació de la universitat i del 
Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci. 
Va destacar la necessitat de potenciar i 
aprofitar les sinergies entre les destinacions 
de Barcelona i Tarragona, optimitzant les 
estades i aprofitant el potencial del Port.

A continuació, Pere Ferré, gerent de Co-
selva (Cooperativa Agrària de la Selva del 
Camp), va parlar des de l’òptica del sector 
primari, afirmant que produir aliments salu-
dables ha de tenir un excel·lent futur. Va fer 
èmfasi en la necessitat d’innovar, renunci-
ant a competir en preus, tal com es fa al 
mercat nord-americà, que és líder en pro-
ducció d’aliments. Va remarcar l’oportuni-
tat del clima de les comarques de Tarrago-
na, amb recursos suficients d’aigua i terra 
per produir productes amb futur (vi, oli, 
fruits secs, etcètera). Va posar com a exem-
ple els vivers d’arbres, on se seleccionen 
les varietats més productives d’avellaners.

Tot seguit, Manel Sanromà, gerent de 
l’Institut Municipal d’Informàtica de l’Ajun-
tament de Barcelona, tarragoní que en el 
seu dia va crear TINET (la primera xarxa in-
formàtica municipal) es va referir al món de 
les TIC. Va insistir en la necessitat de rein-
ventar-se contínuament per fer front a 
l’allau de la tecnologia. La innovació (no 
com a estratègia) és una condició sine qua 
non de supervivència. La velocitat dels can-
vis tecnològics queda patent en dades ac-

tuals, com el nombre d’unitats al món dels 
següents dispositius: 1.500 milions de PC, 
2.500 milions de smartphones i 1.000 mili-
ons de tauletes. A banda de l’explosió de la 
biotecnologia, la nanotecnologia i Internet, 
va remarcar la importància del fenomen 
mundial de la urbanització.

Finalment, va prendre la paraula Jesús 
Loma-Osorio (director general de Bayer), 
que participava en qualitat de president de 
l’AEQT. Després d’un repàs a l’evolució his-
tòrica del sector petroquímic a Tarragona, 
va exposar l’encert de la creació de l’Asso-
ciació Empresarial Química de Tarragona 
(AEQT) com a forma per millorar la compe-
titivitat i sumar sinergies, compartint unes 
infraestructures comuns (els racks) totes les 
empreses que l’integren, a més dels bom-
bers, emissaris, etcètera. Les plantes de 
Tarragona tenen més de 40 anys i cal adap-
tar-les a les noves realitats: el shale gas, els 

baixos preus de l’electricitat i l’etilè als paï-
sos competidors, etcètera. Però cal posar 
en valor allò de què es disposa ara: un port 
modern i amb excel·lents equipaments, un 
pla director ordenat (amb coexistència en-
tre petroquímica i turisme), el treball de la 
universitat (URV), les escoles i les cambres, 
el suport de les administracions públiques, 
el rack de canonades ben estructurat, un 
impacte reduït i un sistema de distribució 
d’aigua eficient. Les possibilitats de futur 
passen per fer noves inversions en especi-
alitats d’alt valor, transformació de plantes 
a química fina, elaboració de productes far-
macèutics, additius, entre d’altres.

Finalment, el degà del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya, Joan B. Casas, va clau-
surar la Jornada, deixant una nota final 
d’optimisme pel que fa al futur de la nostra 
economia, que s’haurà de basar en una 
indústria potent, la innovació i l’R+D en tots 
els sectors, amb la gran força del turisme, 
la realitat urbana, la complicitat dels ports 
de Tarragona i Barcelona i la conservació 
del nostre estat del benestar.

Posteriorment, al Sopar dels Economistes, 
es va distingir amb el reconeixement a la 
trajectòria econòmica i professional a René 
Barbier, pioner en el rellançament econò-
mic i productiu de la comarca del Priorat, 
pel seu rellevant paper en el posicionament 
dels seus vins al mercat internacional. n
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Inauguració
Sergi Bonet 
Rector de la Universitat de Girona
Carme Saurina
Degana de la Facultat de Ciències Econòmiques  
i Empresarials de la Universitat de Girona
Esteve Gibert
President de la seu territorial de Girona  
del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Ponents
Edward Hugh
Macroeconomista especialitzat en temes
demogràfics i economia internacional
Guillem López Casasnovas
Professor d’Economia de la UPF  
i conseller del Banc d’Espanya

Interlocutors
Ernest Plana
President de FOEG
Cristina Clos
Economista i vicepresidenta de la seu territorial
del Col·legi d’Economistes de Catalunya a Girona
Joan Vila
Enginyer industrial i director-gerent de LC Paper
Anna Puig
Redactora en cap d’El Punt Avui Girona

Coordinadors
Modest Fluvià
Professor d’Economia de la Universitat de Girona
Manel Serra
Economista

Cloenda
Joan B. Casas
Degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya

GIRONA

Anàlisi global i a llarg termini de  
la reforma fiscal i el creixement

el creixement econòmic. En un aspecte 
sociològic, la societat espanyola mostra 
trets preocupants en aspectes de cultura 
fiscal, una dificultat de partida. Una curio-
sitat del nostre sistema fiscal és que la ma-
jor part de la redistribució es fa per la banda 
de la despesa, més que per la dels impos-
tos. I aquesta anomalia va a més en la me-
sura que el sistema impositiu perd pro-
gressivitat, ja que els impostos indirectes 
van guanyant pes.

Impulsar el creixement econòmic per la via 
fiscal té dues alternatives, abaixar impostos 
o augmentar despeses. El professor López-
Casasnovas va portar molts arguments en 
la direcció d’abaixar impostos. Va assenya-
lar també el paper crucial de la seguretat 
jurídica, no sempre respectat. A la part final 
de la intervenció, López-Casasnovas va co-
mentar aspectes concrets de l’informe del 
CAREC sobre reformes fiscals en un esce-
nari polític català d’independència.

La fila zero
Tot seguit hi van intervenir els membres de 
la fila zero, Ernest Plana (president de 
FOEG), Cristina Clos (vicepresidenta de la 
seu territorial de Girona del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya), Joan Vila (empre-
sari) i Anna Puig (redactora en cap d’El 
Punt Avui Girona). Si bé no és possible re-
flectir en aquestes quatre ratlles la totalitat 
de les intervencions, sí que podem desta-
car la coincidència de tots ells en conside-
rar que l’actual reforma fiscal no impulsarà 
el creixement, que la reforma respon més a 
criteris i finalitats polítiques que a raons 
econòmiques i que crea alguns problemes 
d’inseguretat jurídica. 

En el debat posterior entre ponents i públic 
es va discutir sobre molts aspectes fiscals i 
també d’àmbit més general. En particular, 
hi va haver preguntes sobre el frau fiscal, 
sobre la dimensió fiscal del procés sobira-
nista català, sobre la reducció de l’IVA cul-
tural, entre altres qüestions. 

El degà del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya, Joan B. Casas, va tancar formal-
ment l’acte. Com és ja un costum arrelat, el 
debat va continuar al hall de la Facultat 
d’Econòmiques tot compartint una copa 
de cava. n

La Jornada dels Economistes 2014 
a la seu de Girona responia al títol 
de Reforma fiscal i creixement eco-

nòmic. L’objectiu era la visió global i a llarg 
termini de la reforma fiscal. No interessa-
ven tant els detalls a curt de les reformes 
(les modificacions en els tipus o canvis en 
l’operativa, per exemple), sinó més aviat 
els canvis en la fiscalitat que convindrien 
per fomentar el creixement econòmic i el 
benestar social.

Dos ponents de prestigi
El plantejament global de la qüestió va ser  
fet per dos ponents de reconegut prestigi: 
Edward Hugh (macroeconomista especi-
alitzat en temes demogràfics i economia 
internacional) i Guillem López-Casasno-
vas (professor a la UPF i conseller del Banc 
d’Espanya). 

Hugh va dibuixar la perspectiva macroeco-
nòmica. En les seves paraules, el futur de la 
zona euro vindrà caracteritzat per un estan-
cament secular i generalitzat, que abastarà 
fins i tot aquelles economies que han dut a 
terme les reformes estructurals precises. 
Els factors demogràfics en són una de les 
causes. En aquest context, la reforma de 
les pensions tendent a cercar la sostenibili-
tat futura del sistema va en la bona direcció.

El professor López-Casasnovas va adop-
tar la perspectiva microeconòmica. Es va 
mostrar escèptic respecte a la present re-
forma fiscal i el seu potencial efecte sobre 
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LLEIDA

Evolució i perspectives econòmiques 
a partir de casos particulars

El doctor Antonio Argandoña va ex-
plicar de manera didàctica l’evolució i 
perspectives de l’economia espanyo-

la, l’excés de confiança en les teories de de-
manda fent palès que “abaixar els tipus d’in-
terès i donar liquiditat als bancs no és suficient 
per garantir el creixement econòmic”; que 
s’està recuperant la confiança de les empre-
ses, però que en canvi l’estalvi de les famílies 
només pot fer front al retorn del deute; que són 
problemàtiques l’alta desigualtat registrada a 
l’Estat espanyol (coeficient de Gini de renda 
disponible de les famílies) i la paràlisi del finan-
çament a mitjà termini. Som més pobres, la 
productivitat ha augmentat per la reducció de 
mà d’obra, la reforma laboral (2012) va ser 
important, però no genera prou llocs de feina, 
el model educatiu no funciona bé (alta taxa 
d’atur juvenil) i els entorns social i polític no són 
els idonis (alta economia submergida, frau, 
evasió de capitals, corrupció i manca de con-
fiança en la classe política). Es va preguntar qui 
liderarà la recuperació i es va concloure que 
“les empreses han de prendre la iniciativa”, “la 
responsabilitat recau en les empreses, en qui 
sap generar llocs de treball, innovar, crear...”. 
“Necessitem més reformes per fer-nos més 
atractius”, va dir, i cal tenir en compte que “el 
deute no es cura amb més deute”.

Tot seguit hi van intervenir els representants de 
dos grups empresarials: María Minguito, del 
Grup Mahou-San Miguel, i Joan Sanmartín, 
d’OPP Group.

Minguito va descriure l’estratègia de millora 
contínua com a base de l’eficiència de l’em-
presa actual: comunicació, treball en equip, ús 
de software de suport per mesurar indicadors 
(“tot el que es mesura es pot millorar”), estil de 

lideratge (promoure actituds i comportaments 
explícits), estandardització, organització/opti-
mització de línies de producció... La clau de 
l’èxit del projecte del Grup Mahou-San Miguel 
rau en “integrar tot el que es fa en un únic sis-
tema de producció que englobi totes les eines 
i formes de treball”, desenvolupant la cultura 
del Grup “des de dins”, procurant que partici-
pi tot l’equip humà en les fases del projecte, 
amb el suport constant de la direcció i un se-
guiment continu: “mesurar per tal de millorar”.

Joan Sanmartín va explicar la seva visió pel 
que fa als hàbits alimentaris de famílies d’arreu 
del món, tendències de creixement de renda i 
població, influències cultural i religiosa, per 
preguntar-se: quanta carn s’haurà de produir 
en els propers 10 anys per abastir els requeri-
ments de proteïna de la població mundial? 
Quin haurà de ser el model de producció? Va 
explicar el model de granja-escola altament 
tecnificada que ha desenvolupat a Albesa 
(Lleida) i al Brasil per “ensenyar a produir” i 
acomplir amb paràmetres de producció sos-
tenible, respectuosa amb el medi ambient, 
garantint l’acompliment dels estàndards in-
ternacionals més exigents de benestar animal 
i salut de les persones.

Al col·loqui es van tractar: 1) responsabilitat de 
les grans empreses de no perjudicar les pimes 
(deute d’empreses de l’IBEX amb proveïdors), 
2) creació de noves empreses per iniciatives 
dels empleats, 3) falta de credibilitat dels mo-
dels actuals, 4) el problema que suposa que 
els mercats de capitals persegueixin rendibili-
tats immediates i 5) les propietats saludables 
de la carn de porc Duroc i ibèric.

Joan B. Casas va assenyalar que “l’economia 
de Catalunya té una història de transformació 
permanent” i que hem de ser capaços d’adap-
tar-nos-hi (“saber utilitzar la tecnologia”), trobar 
solucions als problemes. També va esmentar 
les necessàries transformacions d’àmbit insti-
tucional (“les nacions més potents es diferenci-
en per la qualitat de les institucions”), tecnolò-
gic, amb visió global i amb una societat més 
oberta i més confiada en les seves pròpies for-
ces. El fet de no disposar d’instruments tradici-
onals de política econòmica comporta que 
“ens hem d’esforçar més” i que els països indi-
vidualment estiguin perdent importància.

Va cloure l’acte ressaltant la importància d’ex-
plicar les iniciatives positives que es generen 
en l’àmbit de les empreses. “Escoltar experi-
ències empresarials ens genera confiança en 
què disposem d’actius per assumir aquesta 
adaptació i la convicció que ens anirem trans-
formant i adaptant!” n
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Nota d’opinió

L’actual conjuntura econòmica requereix d’una anàlisi seriosa i en profunditat  
que la Comissió Gestora del Col·legi d’Economistes de Catalunya considera que  
s’ha de fer a partir d’uns trets de partida exposats a continuació

Transformacions
estratègiques

Context internacional  
incert i de grans canvis 

Després d’un dels períodes de 
crisi més intensa i més llarga, 
sembla que d’ençà un any la  
situació econòmica general mi-

llora (competitivitat, sector exterior...) i els indi-
cadors econòmics són cada vegada més 
positius. Malgrat aquest canvi d’inèrcia, enca-
ra persisteixen moltes incerteses (com ara 
atur, dèficit públic) i la recuperació en aquests 
moments es mostra inestable i no sembla fo-
namentar-se sobre unes bases prou sòlides.

l Paral·lelament, el món està experimen-
tant canvis estructurals radicals (emergèn-
cia de països en desenvolupament, impuls 
de noves tecnologies, tercera revolució in-
dustrial...), que fan que la societat actual i la 
dels propers anys sigui molt diferent a la del 
passat, posant de relleu les febleses del 
sistema econòmic. Front això ni la Unió Eu-
ropea, ni Espanya, ni Catalunya estan do-
nant les respostes adequades, que perme-
tin impulsar un procés de creixement 
durador i creador d’ocupació, inserir l’eco-
nomia en el nou panorama internacional 
que s’està dibuixant, i, finalment, garantir la 
viabilitat de la societat del benestar.

l En aquests moments la Unió Europea és, 
alhora, el problema i la solució. La manca 
de coherència entre els avenços en integra-
ció econòmica i en integració política, el 
complex entramat institucional, la descon-
nexió entre la política monetària i la política 
fiscal, el qüestionament d’una política ba-
sada en l’austeritat i l’ajustament o la man-
ca de decisions unitàries front els proble-
mes de la mundialització són clars exemples 
que demanen avançar decididament cap  
a una veritable integració política i econò-
mica europea.

PER A L’ECONOMIA CATALANA

Amb motiu de la Jornada dels Economistes 
2014, la Comissió Gestora del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya vol fer públic 
el següent:

l Ni a la Unió Europea ni a Espanya ni a Cata-
lunya les polítiques aplicades permeten impul-
sar un creixement durador, donar resposta 
apropiada a la nova organització mundial i ga-
rantir la viabilitat de l’estat del benestar.

l Cal implementar a Catalunya transforma-
cions estratègiques que facin possible un  
creixement intel·ligent, sostenible, integrador, 
vertebrat sectorialment i alineat amb Europa.

l La societat ha de ser veritable protagonista 
de les transformacions, combinant principis 
tradicionals amb nous valors.

l És bàsic el restabliment de la confiança i la 
lluita contra pràctiques que enverinen la com-
petència i l’ètica.

l Entre les transformacions estratègiques 
necessàries per a l’economia catalana desta-
ca el reforç del paper de la indústria, sense 
oblidar els serveis de més valor afegit, l’impuls 
d’un model energètic competitiu, sostenible i 
social, la creació d’un sistema fiscal modern, 
l’impuls a la recuperació del finançament ban-
cari i a la consolidació del no bancari, la poten-
ciació dels ecosistemes d’innovació i d’edu-
cació, així com l’excel·lència empresarial, 
prenent la societat i la seva cohesió com a  
eixos centrals.

Catalunya: transformació  
ineludible amb actius
l Catalunya ha de fer un esforç d’adaptació 
al context internacional i és imprescindible 
que impulsi un canvi estructural profund, 
amb l’objectiu de convertir-se en un país 
central i deixar de formar part dels països 
perifèrics, cosa que és a les seves mans.

l El necessari canvi estructural afecta, 
sense dubte, les bases del model produc-
tiu, social i polític de Catalunya en tots els 
sentits (persones, col·lectius, professions, 
institucions, governança, sistema jurídic, 
banca...). Això obliga a afrontar el futur amb 
nous plantejaments, amb la necessitat de 
reforçar els punts forts i amb una cultura i 
uns principis oberts i flexibles. Les adminis-
tracions públiques i la societat en el seu 
conjunt han d’entendre que han d’adaptar-
se plenament a un món que està en profun-
da transformació.

l Certament, en els darrers anys s’han dut 
a terme importants processos reformistes, 
en un context caracteritzat per la presa de 
decisions dures en l’àmbit socioeconòmic i 
per la voluntat de superar la crisi econòmi-
ca. Exemples d’això són la millora de certs 
desequilibris macroeconòmics, l’ajusta-
ment parcial de les finances públiques o la 
reconversió del sistema financer.

l No obstant això, resta molt per fer per tal 
de construir un veritable model econòmic 
per al futur. S’han d’endegar importants 
transformacions estratègiques, totes ur-
gents i algunes de les quals històriques. 
L’objectiu és dibuixar les bases per a un 
creixement intel·ligent –basat en el conei-
xement i la innovació–, sostenible –amiga-
ble amb el medi ambient i els recursos–, 
integrador –generador de cohesió econò-
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S’han d’endegar 
importants 

transformacions 
estratègiques, totes 

urgents i algunes de  
les quals històriques

bliques no tenen una organització ade-
quada a les actuals i previsibles circums-
tàncies de l’entorn mundial, per la qual 
cosa han d’experimentar una reforma pro-
funda. I, d’altra banda, que en el present i 
en els propers anys l’actuació de les admi-
nistracions públiques es veurà limitada per 
les condicions pressupostàries.

l Al mateix temps, és necessària una exi-
gència col·lectiva que vagi des de les admi-
nistracions públiques fins a la societat si 
Catalunya vol ser un país modern i amb fu-
tur. Cal interpel·lar la societat d’igual mane-
ra que les administracions públiques, atès 
que tots ens hem d’adaptar als canvis. La 
societat ha d’esdevenir puntal de referència 
i veritable protagonista de les transformaci-
ons que són imprescindibles,combinant 
principis tradicionals –com l’esforç, el tre-
ball, la tenacitat, la implicació o el seny–
amb l’impuls de nous valors –com l’empre-
nedoria, la gestió sostenible, la productivitat, 
la innovació o l’excel·lència–.

potents per posar-los en valor i superar situ-
acions adverses. L’obertura a l’exterior i una 
important capacitat d’enfortiment de fac-
tors de competitivitat en són exemples il-
lustratius, que han permès dinamitzar les 
exportacions i el turisme. 

l En aquest context, les administracions 
públiques han de tenir un paper estratègic, 
que dependrà de la seva capacitat per inci-
dir segons l’escenari en què ens trobem. 
Tot i així, cal partir de dos principis bàsics. 
En primer lloc, que les administracions pú-

mica, social i territorial–, vertebrat sectorial-
ment –amb la indústria i els serveis de valor 
afegit, així com amb la productivitat, com a 
eixos centrals– i alineat amb els principis 
d’Europa. Es tracta, en definitiva, d’impul-
sar una nova etapa de creixement sobre 
uns fonaments sòlids.

l Això anterior necessita, d’una banda, del 
disseny d’un full de ruta realista i ordenat i 
d’uns reptes i objectius compartits i, de 
l’altra banda, d’un substrat social sòlid ba-
sat sobre principis com, entre d’altres, el 
lideratge, el bon govern, la solidaritat, el 
talent, la iniciativa, la transparència i el con-
sens. Val a dir que les persones i la societat 
han de ser el centre de les transformacions 
estratègiques i econòmiques que s’han de 
dur a terme.

l Catalunya sempre s’ha caracteritzat per 
superar amb èxit els reptes econòmics als 
quals ha hagut de fer front al llarg de la seva 
història. A més, disposa d’actius suficients i 



3 6  •  E s p e c i a l  D i g i t a l  J o r n a d a  d e l s  E c o n o m i s t e s  2 0 1 4

l És bàsic recuperar la confiança i lluitar 
contra aquelles pràctiques que enverinen la 
competència i l’ètica. Per això, s’ha d’exigir 
el bon funcionament dels estaments super-
visors i de la seguretat jurídica, d’una ban-
da, i unes actuacions decidides i valentes, 
de l’altra banda.

Transformacions estratègiques 
l La població catalana està immersa en 
importants transformacions socials, acce-
lerades amb la crisi econòmica dels darrers 
anys, que se sintetitzen, a nivell general, en 
un deteriorament de les condicions de vida 
de la classe mitjana, un increment de la de-
sigualtat i de la pobresa –sobretot, en situ-
ació extrema–, una menor protecció per 
part de les administracions públiques i una 
cohesió social més baixa. Aquestes trans-

formacions no són conjunturals i poden 
malmetre les potencialitats de creixement 
futur de l’economia. De fet, la desigualtat 
s’ha convertit en la principal preocupació i 
amenaça en els països europeus. La coo-
peració i la solidaritat, la responsabilitat la-
boral, la participació en l’esdevenir de l’em-
presa són alguns dels nous paradigmes 

que han de permetre transformar i aportar 
noves estratègies a l’economia catalana. 
Les empreses i les organitzacions catala-
nes del tercer sector poden ser la punta de 
llança d’aquest nou marc, en el qual la co-
hesió social és un eix fonamental.

l Cal assolir nivells de productivitat homo-
genis amb els països més eficients del nos-
tre entorn, i per això són pilars bàsics del 
nou model productiu els ecosistemes d’in-
novació i d’educació. Al respecte, és im-
prescindible, per un costat, superar la se-
paració tradicional entre el món acadèmic, 
la recerca i el teixit empresarial, ja que les 
sinergies derivades d’un treball en comú 
són bàsiques. I, per l’altre costat, cal facilitar 
una eficient connexió entre la recerca/co-
neixement i el mercat, quelcom fonamental 
per garantir la rendibilitat dels recursos de-
dicats a la primera. Tanmateix, la necessitat 
ineludible d’apostar per un model sustentat 
en la recerca i la innovació no és res de nou. 
La qüestió que cal ressenyar avui és quins 

És bàsic recuperar  
la confiança  

i lluitar contra 
aquelles pràctiques 

que enverinen la 
competència i l’ètica

J O R N A D A  D E L S  E C O N O M I S T E S  2 0 1 4
Nota d’opinió
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àmbits i sectors s’han de prioritzar, atès que 
voler fer-ho en tots és ingenu i estèril. 

l El futur de l’economia catalana passa per 
reforçar el paper protagonista d’una indús-
tria potent i de primera línia internacional, 
millorant els seus fonaments i ampliant-ne 
la base productiva. Cal avançar inexorable-
ment cap a la nova indústria del segle XXI, 
basada sobre fonaments diferents als del 
segle passat (com ara organització flexible, 
producció individualitzada, servindústria o 
tecnologies netes).

l Paral·lelament, no s’ha d’oblidar la ne-
cessitat d’impulsar els serveis, sobretot de 
més valor afegit, prenent Barcelona, Giro-
na, Lleida, Tarragona i altres ciutats impor-
tants com a eixos vertebradors, centres 
generadors i pols d’atracció, en línia amb la 
cada vegada major significació que tenen 
les ciutats en la transformació estratègica 
dels països.

l Disposar d’un sector financer ampli i efi-
cient és, més que mai, una exigència per a 
les radicals transformacions econòmiques 

que cal implementar. El sistema bancari ha 
assolit, després d’una crisi molt seriosa, un 
nivell de recuperació en la seva estructura, 
balanços i viabilitat molt important. Cal ara 
que, tot preparant l’estratègia de canvis 
que el futur exigeix i que la unió bancària 
europea tutoritza, recuperi com abans mi-
llor la capacitat i el nivell de concessió de 
crèdit que l’economia catalana exigeix, i la 
confiança i reputació amb els seus clients i 
en la societat. En aquest sentit, el sector 
financer a Catalunya, com a la resta d’Eu-
ropa, té també el repte de recuperar i am-
pliar en la distribució financera la transpa-
rència, la professionalitat i la reducció dels 
conflictes d’interès. Tot per evitar episodis 
passats negatius i per adoptar harmònica-
ment la nova normativa europea en aquest 
terreny. En paral·lel a la recuperació bancà-
ria convé que el país es doti de fonts de fi-
nançament alternatives no bancàries, que 
finalment generin un sistema financer més 
equilibrat entre mercats i entitats de crèdit. 
Un país modern necessita disposar d’ac-
cés a mercats financers, a fons de capital 
en diversos estadis, a emissions privades i 
als nous mecanismes de finançament que 
recentment estan apareixent. I tot, tant per 
a grans empreses, petites i mitjanes, com 
per a projectes empresarials en qualsevol 
estadi de desenvolupament. 

l Un dels canvis estratègics fonamentals 
fa referència a la necessitat d’aconseguir un 
model energètic competitiu, segur, sosteni-
ble ambientalment i socialment accepta-
ble, en el marc energètic europeu. En 
aquest cas, el més important és com ha de 
ser, com s’arriba i de què costa, tenint pre-
sent que la política energètica és una com-
petència compartida entre la Unió Europea 
i els Estats membres.

l Un model econòmic per al segle XXI ne-
cessita d’un sistema tributari del segle XXI, 
adaptat a la realitat del present i, sobretot, 

del futur. La reforma fiscal en procés plan-
teja importants avenços en figures com 
l’impost sobre societats, però és limitada 
en els canvis previstos en l’impost sobre la 
renda de les persones físiques. Una trans-
formació del marc tributari ha d’adoptar 
una visió integral del sistema, amb una es-
tratègia de llarg termini que prevegi la rela-
ció entre els diferents impostos, i ha de ser 
capaç d’anticipar les reaccions dels agents 
econòmics, cercar la proporcionalitat entre 
l’ús del servei i el seu finançament, i establir 
un sistema basat en l’equitat i en evitar la 
confiscació, eficient en la lluita contra el frau 
i l’economia submergida.

l Tot l’anterior exigeix l’excel·lència empre-
sarial en sentit ampli, per tal de garantir l’èxit 
en les iniciatives, quelcom que ha estat una 
característica tradicional de Catalunya. 
Això implica:

-Potenciar l’anàlisi d’empreses, atès que 
és clau per prendre millors decisions i  
per assegurar la supervivència de les em-
preses, corregint febleses, aprofitant més 
els recursos i aconseguint avantatges 
competitius.

-Estimular el procés empresarial (impuls 
del relleu generacional, potenciació de 
l’emprenedoria, augment del flux net 
d’empresaris, dimensionament de les em-
preses, entre d’altres).
-Millorar el context en el qual es desenvolu-
pa l’activitat empresarial, convertint en rea-
litats reptes històrics (reducció i simplifica-
ció de la càrrega administrativa i regulatòria, 
marc fiscal estable...).

-Prestigiar des del punt de vista social la fi-
gura de l’empresari.

-Potenciar la gestió empresarial mitjançant 
principis bàsics com la creativitat, la capa-
citat d’entendre i d’adaptar-se a l’entorn...

l El Col·legi d’Economistes de Catalunya 
sempre s’ha mostrat actiu en els debats 
econòmics de la nostra societat i ha estat 
respectuós amb les diverses sensibilitats. 
És conscient del paper que tenen els eco-
nomistes en el context actual i del seu gran 
protagonisme en la definició d’allò que ha 
de ser la societat catalana del segle XXI. 
Per això, el Col·legi no vol defugir la seva 
responsabilitat social d’exercir un veritable 
lideratge en el conjunt de Catalunya, amb 
la finalitat d’aportar elements que perme-
tin orientar la societat en allò que serà el 
seu futur. n

Disposar d’un sector 
financer ampli i eficient 

és, més que mai, una 
exigència per a les 

radicals transformacions 
econòmiques que  
cal implementar
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